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 ةمدقما

 وأ ريغتت ال ةيبرعلا ةغللا دعاوق ْنأل كلذو .هتاعوضومو هتدام يف ًاديدج سيل باتكلا اذه

 اهبو ديعقتلاو نيودتلا لبق روطتلاو طبضلاو ناقتالا نم ًاريبك ًادح تلصو ةغللا هذهف لدبتت

 رعشلا لالخ نمو برعلا ةغل لالخ نم دعاوقلا ةددعتم نايبلا ةمات يهو .ميركلا نآرقلا لزن

 ًاماكحأو ًءانبو ًانايب زجعملا ينآرقلا صنلا لالخ نم مث لوقلا نونف ةيقبو ةيبرعلا ةباطخلاو

 .كلذ ريغ ىلإ ًارابخأو

 اهل طبنتستو بوت وأ ئرقتسُت مل ةيفرص وأ ةيوحن دعاوقل ًايلمع ًاقيبطت كلذ لك ناكف

 كلذ ءاملعلا عضوو .بيرعتلا يفو يناعم لاو ظافلالاو تالالدلا يفو بارعالاو ءانبلا يف ٌدعاوقلا

 مهباتك ةغل يه يتلا ةغللا هذه نيملسملل ًاميلعتو .عايضلاو نحللا نم ةيبرعلا ةغللا ىلع ًافوخ

 .نآرقلا ميركلا

 اوعضوو اوطبنتساو اوعمجو اوأرقتسا مهنا وحنلاو ةغللا ءاملع هلعف ام ىراصقف نذإ

 .لامعتسالا يف تعاشو ةنسلالا ىلع ترج ءايشأل دعاوق

 ظفح ميركلا نآرقلا نأ انفرع اذاو .ةغللا دعاوق يف دازي نا نكمي ديدج ال نا لوقن كلذل

 ءاملع رود انكردأ .ةيماعلا نايغط نم ةحيصفلا ةغللا ظفحو .صنلا ظفحو عايضلا نم كلذ لك

 .ًاديج وحنلاو ةغللا

 .نذإ يبرعلا فرصلاو يبرعلا وحنلا يف ةباتكلا دنع همدقن يذلا امف كلذك رمألا ماد امو

 ضرع بولسأو لاثملا لالخ نم هيف شيعن يذلا نمزلا بوثب ةغللا مدقن نا وه ديدجلا
 .ةيفرصلاو ةيوحنلا ةداملا

 لالخ نم اننرق ريكفت تادرفم لمهنو نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف نوكن ْنأ لقعي ال ذإ

 لدي ال هنكلو لاثم وهف .لمجلا ناصحلا قباس وأ ارمع ديز قباس انلق اذإف .بولسالاو لاثملا

 انلق وأ .ةرئاطلا خوراصلا قباس انلق نا نكلو .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف بتك باتكلا نا ىلع

 ةينمزو ةيخيرات ةلالد تاذ ةلثمالا نأ ىلع كلذ لد .داسفإلا يف ناطيشلا هينويهصلا تقباس

 يف بتكي ام لكو .ةرصاعم ةيركفو



 ةغللا هذه نومهتي نيذلا نيقرشتسملاو نيبرغتسملا موجهل عرد وه يبرعلا فرصلاو وحنلا

 مدقيل عضاوتملا دهجلا اذه قأي كلذل .لاح لك ىلع كلذك تسيل يهو .ةبوعصلاو دومجلاب

 .ديدج يا اهفرصو اهدعاوق ىلع أرطي نل هنأ قيمعلا انكاردإ عم ديدج بوثب ةيبرعلا ةغللا

 يفرصلاو يوحنلا قيبطتلا ةراهم ىلإ قيبطتلابو ةراهملاب ةدعاقلا جزمأ ْنأ ترتخا انه نم

 رك ىلع ًارثنو ًارعش برعلا لاوقأو فيرشلا ثيدحلاو ينآرقلا صنلاك ةيقارلا صوصنلا لالخ نم

 عضوم صنلا مهفل مزلي ام نمضو تالالدلاو ةيوغللا ميهافملا حرش لوانتن مث .مهروهد

 وهامتإ .طقف ًابارعإ سيلو ةيفرصلا وأ ةيوحنلا دعاوقلل ًايديلقت ًاحرش نوكي نل كلذل .قيبطتلا

 ةيفرصلاو ةيوحنلا تاساردلا ةياغ وهو ميلس لكشب ةغللا مادختسا ةداجإ وحن ةداج ةوطخ

 .ةيوغللا تاساردلا ةياغو

 .يداعلا فقثملاو سرادملاو تايلكلاو تاعماجلا ةبلط نيعتل باتكلا ةدام تممص دقو

 نم ولخت ال نيصتخملل قيرط تامالع كلذ عم يهو .ةيبرعلا ةغللا دعاوق ملعتي نأ ديري يذلاو

 يف ةيبرعلا ةغالبلا كلذكو يبرعلا فرصلاو وحنلا يف ةباتكلا يف ةبرجت قباس يل تناك دقو ةدئاف

 تحجن دقو .حرسملا قيرط نع ةغالبلاو فرصلاو وحنلا ميلعتو ملعت ناونع تحت ءازجأ ةتس

 .ةيبرعلا ةغللا ةمدخ يف لمعلا اذه بولسإ وحن راظنألا تفل يف ةبرجتلا

 .قيرطلا ىلع دهج وه امنِإ .هدحو هلل لامكلاف .لامكلا دح لصو .لمعلا اذه نا معزا الو

 .هتغل ةمدخب هللا باتك ةمدخل انم ًاصالخاو ًاملع رثكا وه نمل ديهمتو

 ميركلا ههجول ًاصلاخ لمعلا اذه نوكي نا لأسأ هللا و

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 فلؤملا

 دباع ىلع ىمسر .د



 :اهعاونأو ةملكلا ١-

 رتويبمكلا

 نم ءازجألا فالاب ةلآلا هذه يذغُت دقو مايأ وأ تاعاسل ييتاموتوا لكشب لمعت ةلآ

 نمضتتو ءفرحأ نم ةمظنملا تاملكلاو ؛ةيرشعلا تحت ماقرألا ىتح «ماقرألاو تامولعملا

 تامولعم نازتخا وهو ءفرحألاو تاراشالاو ةي.رشعلا تحت ماقرألا نم ةديدع تاعومجم

 تامولعم مضي رتويبموكلاو ةلآلا ةملكب تامولعملا هذه ىعستو .ةجاحلا دنع كديفت ةديدع

 ىلع ًادمتعم هلامعأ لك يدؤيو .ةيببسلاو ةيباسحلا تايلمعلا تائم لمعيو .تابراقمو ةفعاضم

 قيرط نع نيناوقلا هذهب هتيذغت نكميو ماظنلا ىعدت نيناوقلل ةليوط ةمئناق هلو ,ةيلآلا تاملكلا

 هذه لك هسفنب للحي نأ عيطتسي رتويبمكلا نكلو ء.صخش هتيذغتب موقي هب صاخ جمانرب

 ةيرفش لاكشأب ةبوجألا عبطيو ءلئاسملا لحي نأ هنكممي ًاريخاو ءليصافت نم هنوكملا نيناوقلا

 هل سيلو .ةبرهكم تايئزج وأ ةريغص تانورتكلا قفدت ةطاسوب هلمعب رتويبموكلا موقيو .ةصاخ

 .كرحتم ءزج يأ

 هعنصو درفراه ةعماج يف 1966 ماع يقيقح لكشب لمعي ييتاموتوأ رتويبمك لوأ رهظ

 تالآ ةكرش نم نيسدنهملا نم ةعومجم ةدعاسمب ءنكيأ دراوه 1160210 411م روسفوربلا

 يتلا اهعون نم ىلوألا تناكو ١ كرام مايب يِإ درافراه ةلآلا هذه اومس دقو .ةيملاعلا لمعلا

 ١١ ب ةلآلا هذه لمعت .حيحص لكشب ةيباسحلا لامعألا نم ةليوط ةمئاق ىذغتت نأ عيطتست

 نيمقر ةفاضإ نكميو ءيرشع رسك



 ءازجا ةلآلا هذه مدختستو .ناوث عبرأ يف اهتفعاضم نكميو .ةيناثلا 7/٠١ يف ماقرألا هذهل

 .ةينورتكلا تسيلو ةيئابرهك

 دق رتويبمكلا ةعرس نإف لامعتسالا ديق ةديجلا ةينورتكلالا ءازجألا عضو مت امدنعو

 لامعألا نييالم زاجنا نم تنكمت دق تارتويبموكلا مظعم نأ ىتح :عيرس لكشب تدادزا

 .تامولعملا نم ةلئاه تايمك تنزخ دقو .ةيناث لك يف ةيضايرلا

 8١( ةحفص - خيراتلا يف ثادحأ )

 خيرش وبا بيذ رهاش .د

 .جاتنتسالاو مهفلا ةلئسأ )١(

 -:يه ةيسيئرلا راكفألا (أ

 رتويبمكلا ةلآل فصو ١-

 .هلمعأ نم لوأ وه نم ؟رهظ نيأو ىتم ١'-

 .رتويبمكلا ةعرس نايب -'؟

 .رتويبمكلا مادختسا تالاجم -ع

 .رتويبمكلا مادختسا راضم -6

 .اهركذإ .صنلا تارقف راكفأ لثمت هالعأ درو امم راكفأ ةثالث

 .يلي امم ةرابع لك مامأ أطخ وأ حص ةراشإ عض (ب)

 .ماقرألاو تامولعم ا نم ءازجألا فالآب رتويبمكلا ىذغتي ( )

 .فرحأ نم همظنملا تاملكلاو ةيرشعلا تحت ماقرألاب رتويبمكلا ىذعُي ( )

 نيناوقلا نم ةليوط ةمئاق هلو ةيلآلا تاملكلا ىلع ًادمتعم هلامعا رتويبمكلا يدؤي ( )

 .ماظنلا ىعدت



 .ليصافت نم ةنوكملا نيناوقلا هذه لك هسفنب للحي نا رتويبمكلا عيطتسي (

 .ةكرحتم ءازجأ رتويبمكلل( )

 .ةبرهكم تايئزج وأ ةريغص تانورتكلا قفدت ةطاسوب هلمعب رتويبمكلا موقي ( )

 .م1166 ماع رهظ يقيقح لكشب لمعي ييتاموتوأ رتويبموك لوأ ( )

 .رتويبمكلا عنص نم لوأ وه نكيإ دراوه( )

 .ارتلجنا يف درافراه ةعماج عقت ( )

 .يرشع رسك 7١ لا نكيأ دراوه اهممص يتلا رتويبمكلا ةلآ لمعت ( )

 .طقف ةيناث 5/٠١ يف 58 ل ماقرألا هذهل نيمقر ةفاضإ نكمي ( )

 .ةيئابرهك ًءازجأ سيلو ةينورتكيلا ءازجا نكيأ دراوه ةلآ تمدختسا ( )

 .ةيضايرلا لامعألا نييالم زاجنا نم تارتويبمكلا تعاطتسا (

 ةيوحن ميهافم (؟

 .ديفم مالك يف مدختست ةلمج يف ةبكرملا تاملكلا يه ةيبرعلا ةغللا )١( (أ

 .ريخو أدتبم وأ لعافو لعف نم ةلمجلا فلأتت (5)

 .درفم ىنعم ىلع لدت ةملكلا (؟)

 .فرحو لعفو مسا .ثالث ةملكلا عاونأ (8)

 ْمأ ضام .ةيلاتلا لاعفألا نمز نيع اذل .نمزب نرتقاو هسفن يف ىنعم ىلع لد ام لعفلا (ب

 .انءاتش راعسألا ٌءالغ لكأ (آ)

 .ناسنإلا ّرقف راعسألا ٌءالغ ديزي (ب)



 .لانثت ال ةهكاف وهف حافتلل رظنأ (ج)

 .تاباجأ الب ًةلئسأ سكاعملا هاجتالا ٌجمانرب ريثي (د)

 .ناطرسلا ضارمأ يفشي لامجلا ءامد نم عونصملا لصملا (ه)

 .اهاقس ةانقلا نه اذإ ٌمالغ اهب يذلا لاضعلا ءادلا نم اهافش (و)

 .نوقرشتسملا اهبتك ْنَم ْنأل ناديز يجروجل مالسالا تاياور ةءارق نع عنتما (ز)

 .نيعم نمز يف لمع ثودح ىلع لدت ةملك لعفلا له (ح)

 -:لعفلا تامالع نم (ط)

 .فوسو نيسلا هلوبق -

 .ةنكاسلا ثينأتلا ءات -

 .لعافلا ريمض وأ -

 .ديكوتلا نون وأ -

 ؟ةيلاتلا ةلثمألا يف لعفلا لوبق ٌةمالع ام (ي

 .نانبل برح دعب ليئارسإ سمش ثبرغ )١(

 ....يتحار ىلع يحور لمحأس (؟)

 .«ىضرتف كبر كيطعي فوسلو# ىلاعت لاق ()

 .دياع يمسرل ءارقفلا مالحأ ةياور ثأرق (6)

 ءاتشلل فيصلا نم ّنذخآل (0)

 .هب ىربكلا تاكرشلا مكحتل ملاعلا داصتقا دوقت فوس ةيصاختلا (1)

 ديس لفم نامزي نرتقم يع هتسفن.ق ىعم ناع لداام: فلا (ك

 -:يلي امم دحاو لوبق مسالا ةمالع

 .فيرعتلا لأ -

١٠ 



 .نيونتلا -

 .هيلع ءادنلا لوخد -

 .رجلا فرح لوخد -

 -:مسالا اهلبق يتلا ةمالعلا ركذا ةيلاتلا ةلثمألا لالخ نم (ل

 .مالسالا ءاملع نم يراكفأ ثذخأ ١-

 كيدلا ٌضيبي فوس موي تاذ -'"

 -:رعاشلا لاق -"

 ذيدح نم قوطب ينديق ُنتافلا كظحل

 ديدج نم ٌتدع ديقلا رسك تلواح املك

 ٌديلجلا ٍتابحك يجر تحت ضرألا َريصتل

 ٌديلولا ةفش ىلع ٍرمتلاك ّبحلا ٌريصيو

 ةقشاع ّيحلا ضعبل ينذأ ٌموق اي -ع

 .انايحأ نيعلا لبق ٌقشعت ُنذَألاَو

 يف درجملا ىنعم لا نيع .درجم ىنعم وأ دامج وأ تابن وأ ناويح وأ ناسنا ىلع مسإلا لدي (م

 ؟ةيلاتلا ةلثمألا

 .لاتق مادقالاو ٌرقفي ٌدوجلا ١-

 .نيرشان دجأ مو رشن رود ٌثدجو -؟

 -:رعاشلا لاق -'"

 اهيوادي نم ثيعأ ةقامحلا الإ هب ٌبطتسي ءاود ٍءاذ لكل

 «ًافيفل مكب انئج ةرخآلا ٌدعو ءاج اذإفإ+ :ىلاعت لاق -©

 نم ةيناثلا ةبجولا ىلع دنهلا ضوافن نأ انيلع» ايناملا ءارزو ةسيئر لوقت -0

1١١ 



 يف انل ىقبي نل .بيلحلا نم ًابوك مهنم نويلم ةئم وأ ينيص لك برش ولو ,ماعطلا

 .«هبرشن ًابيلح ةيبرغلا ابوروأ

 .ةفاقثلاو نوللاو سنجلاب ءالعتسالا ةيسايسلا ضارمألا نم -7

 ,ةسايكلا دهر ال ثلكلاو ةيسافولبدلا وف ةسلا كل

 :ةيلاتلا تالاحلا يف مسإلا نوني ال (ن)

 .(لأ) ب ًافرعم ناك اذإ )١(

 .ًافاضم ناك اذإ (؟)

 .فرصلا نم ًاعونمم ناك اذإ ()

 .ًاينبم ناك اذإ (©)

 .هب قحلأ امو ملاسلا ركذملا عمجو هب قحلا امو ىنثملا (0)

 .نيونتلا نم مسالا تعنم يتلا ةلاحلا ركذأ ةيلاتلا ةلثمألا لالخ نم (ق)

 -:رعاشلا لاق )١(

 يدلج تاماسم نم تبرست مك

 برستت ىدنلا ةرطق املثم

 ىتح كبحأ مك كّبحأ ْمك
 بجعتت اهسفن نم يسفن نا

 اهنم يعي الو ةريثك ءايشأ ىري راطقلاب رفاسملا هبشي ةعرسب ئراقلا نإ» :دنس جروج تلاق (0)

 .«اهليصافت فرعي هنكلو ةليلق ءايشا ىري ةباد رهظ ىلع رفاسملا هبشي نعمتب ئراقلاو ليلقلا الإ

 ربكأ ماعلا َرتل شيعت ليدانق يف ()

1١ 



 :رعاشلا لاق (8)

 ٌءايحأ نحن ام يملأت ال سدق اي

 ٌءاد هلك عاتم طقس نحن لب

 ُءال انل قطْنُي م كيف ام لكو

 ٌءام اهل وَق فارخ ٌعمَج نحن لب

 :رعاشلا لاق (0)

 ءادهإ دلاخ اي كفيت قم دلوي نكنألا نتزوو

 باطخلا نبا توص اذه

 سدقلا حبصب ُلِهَ

 َرمعلا لزتخت ءلخن ةريزج

 ًءاورألا بوص ضكرتو

 ءافعضلا ليللا يف يدانت نيدلا حالص ٌليخ يذه

 ًءافَجو ًاعمد ٌفزني ىصقألا ٌبارحم اذه

 :رعاشلا لاق (1)

 يربص اف مهونس نوعبسو تس

 يرظناف يبر ٌرصن كلذ دعب نم

 رطخلا طاسُي ىلع ٌثدلؤو دقلف

 ٍرحنملا موي ٍتارفشلا ىلع يحور
 يرثأتت ال نوتآ انّسدق اي

 ٌمداخ كزعل انأو ْمداَق يمزع ٌسدق اي

 .دعب نمو لبق نم رمألا هلل (0)
 .ناترمثم ناترجش ةقيدحلا يف (6)

 .نوعراب نوممصم قالغلا ممص (9)
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 .نييلاتلا نيلاثملا يف طاسلا ركذملا عمجو ىنثملا يف نونلا تفذح اذام (ك)

 .باكر اراطق ةطحم لا يف )١(

 .دوهيلا نم ددجلا نيظفاحم لا ةفسلف ورظنم (9)

 ؟فرحلا وه ام (ر)

 تءاج اذإ اهانعم رهظي امنإ ء.اهدحو ىنعم ىلع لدت الو ّامسإ الو ًالعف تسيل ةملك وه

 ءلعل ءتيل «ي ءنل ءنأ ,ماللا ءفاكلا .ءابلا نع ىلع ءنم :لثم .لاعفألاو ءامسألا نم اهريغ عم

 ا

 .ًالعف نوكي ثدح ىلع لدي ظفل لك له )١(

 ثدح ىلع لد لوألاف .ثادحأ ىلع تلد تاملكلا هذهف .مُهَف وأ لاتق وأ :لابقإ انلق ولف

 .؟اهنع لوقن اذامف باعيتسالاو مهفلا ىلع ثلاثلاو .لاتقلا ىلع يناثلاو .ءيجملا

 ًءامسا تناك نمزب نرتقت مو مسالا تامالع تلبق اذإو .ًالاعفأ تناك نمزب تنرتقا اذإ لوقن

 .نذإ ءامسأ يهف ءامسألا تامالع لبقت تماد امو ...

 ؟ردصملاو لعفلا نيب قرفلا ام )١(

 .ثدحلا قلطم ىلع لديف ردصملا اّمأ .نمزب نرتقم ثدح ىلع لدي لعفلا

 .نيملسملا تاورث ٌبرغلا بهن -

 .ةممفد هي زاوصتيل ةقض عيينلا#

 ةملك امأ ضام ٌلعف يهف .ضام نمزب نرتقا ثدح ىلع تلد لوألا لاثملا يف بهن ةملكف

 .نمزب كلذ نرتقي نأ نود «بهنلا وهو» ثدحلا قلطم ىلع تلد دقف بهنلا

 1ع



 ؟ةيبرعلا ةلمجلا يف ةمهم طباور فرحألا له (5)

 .هانعم ميقتسي الو مالكلا لتخي اهنودبف :معن

 .رابخألا رخآ ىلع علطت ًاريثك كديفي :لاثم

 :انلق ولف .نأ ةملك وهو ةلمجلا يف ًاطبار انلفغا اننأل الإ كلذ امو

 .(ةلمجلا ىنعم متل) .رابخألا رخآ ىلع َعّلطت نأ ًاريثك كديفي

 ؟يهتني نيأ نكلو ةملكلا يف أدبي ةغللا نيوكت (©)

 لمجلا عومجم م __ةلمج مي لعف ةملكلا

 رعشلا يف تايبأ فرح

 ةيبدأو ةيركف ميهافم

 .يملعلا بولسألا ىلع دحاوو يبدألا بولسألا ىلع اهنم نانثا لدي صوصن ةثالث يلي ام يف -

 .اهنم عون لك ْنيع ةلئسالا ةباجإو امهتءارق دعب

 لوألا صنلا )١(

 دوعُرلا ُرَخْذَي ٌقارعلا عمسأ داكأ

 لابجلاو لوهسلا يف ٌقوربلا نزخيو

 لاجرلا اهُمتخ اهنع ضف ام اذإ ىتح

 دومت نم حايرلا كرتت مل

 رثأ نم داولا يف

 .رطملا ةدوشنأ ةديصق نم (بايسلا ركاش ردب)
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 ٍناَّثلا صنلا (5)

 ْنأ مث ةيلابلا ٌةريغصلا ةتبيقح هدي يفو .ةسردملا كلت ءانف يف حْرْدَي ُهارا ْنأ يل ناك هتيل

 ءارمسلا ههجو ةعقر ىلع محدزت تناك يتلا سجاوهلاو سيساحألاو تالاعفنالا عيمج روصأ

 .نيتملاحلا هيتلقم يفو

 يملعلا بولسألا تافص نم يبدألا بولسألا تافص نم (أ)

 ةقيقدلا تارابعلا ىلع دمتعي - لايخلا ىلع زيكرتلا -

 لايخلاب لفحي ال - تاهيبشتلاو روصلا نم راثكالا -

 فطاوعلا ىلع زكري ال - راكفألا بيترتب لفحي ال -

 راكفألا بيترت ىلع زكري - سيساحألاو فطاوعلا ىلع زكري -

 ًالوأ يناعملا لاصيإ ىلع صرحي -

 يملعلا بولسألا مأ يبدألا بولسألا يف ةيريغلا وأ ةيتاذلا ةريسلا بولسأ له (ب)

 كلت ميظنت لالخ نم .ةيلحملا تاعانصلاب ضوهنلا ىلإ عينصتلل ٌلاقتنالا ُجاتحي امك»

 نم تاجاحلاو ٍتاناكمإلا َنيِب مئاوُم وحن ىلع اهريوطت نع ًالْضف ,ةميلس سسُأ ىلع تاعانصلا

 .تاذلا ىلع دامتعالا ةلحرم غولب لجأ

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ * أطخ وأ" ةراشإ عض (أ)

 دوعرلا نزخيو ءيبخيو رخدي ءرخذي ىنعم ( )

 .ةروثلا ثعبل ةعفادلا ةقاطلا نيزخت رخذي ةملكب دوصقملاو ( )

 .مالسلا اهيلع حلاص موق مهو ءةدئابلا برعلا نم ةليبق دوم ( )
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 .رحلا رعشلا لثمت بايسلا ركاش ردبل رطم لا ةدوشنأ نم ةذوخأمللا ةعوطقملا (

 .يبدألا بولسألا ىلع لاثم لوألا صنلا (

 .يملعلا بولسألا نم يهو ةيتاذلا ةريسلا لثمت ةميعن ليئاخيمل يناثلا صنلا (

 .يبدألا بولسألا ىلع لاثم ثلاثلا صنلا (

 .ةليعفتلا ةدحو ىلع رحلا رعشلا موقي (

 .بصنو يردصم فرح .جردي هارا ْنأ ةلمج يف نأ بارعإ (

 .لاعفألا ىلع لخدت ةيردصم تناك نإو ءامسألا ىلع لخدت ديكوتلل تناك نإ (

 .لابقتسالاو لاحلا ىلع لدي عراضم لعف جردي (

 .درجم ىنعم تاذ ٍتاذ ىلع لد مسإ سيساحألا (

 .رجهملا ءابدأ نم ةميعن ليئاخيم (

 .ينانبل رعاش باّيسلا ركاش ردب (

 .اهدعب يذلا مسألاب اهانعم متي ممل هنأل كلذو صقان ضام لعف ناك (

 .ةماتلا ناكل عوفرم لعاف ٌليل .ٌليل ناك (

 .بوصنم هب لوعفم هبارعإو ءمسإ لوألا صنلا يف دوعرلا (

 .فرح وأ ,ٌلعف وأ مسا .عاونأ ةثالث ةملكلا (

 و1١



 (هعاونأو ءانبلاو بارعإلا) -؟

 سيوسلا ةانق

 ىلع ديعسروب نيب ام لصت مك ١1١ اهلوط غلبي يعانطصا ءام ىرجم يه سيوسلا ةانق

 نيب ةحالمللا لبس ةرسيم.رمحألا رحبلا ىلع ةعقاولا سيوسلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا ءيطاش

 بونج يف حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط نم ةليوطلا ةيرحبلا ةفاسملا عطق بنجتل قرشلاو ابوروأ

 ةراقلاب ةيقيرفألا ةراقلا لصي ةيملاعلا تالصاوملا يف ةيسيئر ةطقن سيوسلا خزربو .ايقيرفا

 .ةيويسالا

 ناك يذلا يسنرفلا يسامولبدلا .سيسيلود نانيدرف فارشإ تحت سيوسلا ةانق ترفح

 حوارتيو ءسيوسلا ىلإ ديعسروب نم مك )١1١1( سيوسلا ةانق لوط غلبيو ةرهاقلا يف ًالصنق

 فلأ نيعبرأ نم رثكأ اهرفح يف كرتشا ًارتم رشع ينثا نم رثكأ اهقمعو 0٠0١و ًارتم ٠١ نيب اهضرع

 ةنس يناثلا نيرشت ١١ يفو ءنييسنرفلا نم مهمظعم يصاصتخاو ينقت فلأ فارشإب يرصم لماع

 روضحب ,م(1109) ةنس اهيف لامعألا تأدب يتلا ةيرحبلا قيرطلا هذه نيشدت مت (1479)

 كولملا نم ليلق ريغ ددعو -يسنرفلا ثلاثلا نويلبان روطاربمألا ةجوز ءينيجوأ ةروطاربمإلا

 ةنيفس )6١( نم فلؤم لوطسأ ةبسانملل رحبأ دقو ءةيبنجألاو ةيسنرفلا تايصخشلاو ءنييبروألا

 .رمحألا رحبلا ىلإ ديعس روب نم «ةيبرح ةنيفس (00) اهنيب

 مظعم ةكرش ةرادإب ءدبلا يف تناكو ,ةيملاعلا ةراجتلا ةمدخ يف ةانقلا تعضو اذكهو

 ١ يف ةيررصملا تاكلتمملا نم تحبصا مث م1410 ةنس ذنم ىمظعلا ايناطيرب اهكلتمت اهمهسأ

 .م1101 ةنس زومت

 (711) ص خيرشوبا بيذ رهاش .د/ (خيراتلا يف ثادحأ ةعوسوم)
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 -:جاتنتسالاو مهفلا ةلئسأ )١(

 .صنلا اهاوتحا ىتلا كلت .ةيلاتلا راكفألا نيب نم ةثالثلا ةيسيئرلا راكفألا نيع (أ

 .سيوسلا ةانق ةيمهأو لوط -

 .ةيملاعلا ةراجتلا قرط راكتحأ وه اهرفح ببس -

 ... اهرفح نمو سيوسلا ةانق قمعو ضرعو لاوطأ سيياقم -

 .ًاريخأ ةيكلملا تلآ نمل مث اهكلمي ناك نم -

 .هيف مّدُق امو نيشدتلا لفح فصو -

 .يلي امم ةرابع لك مامأ “ ةراشإ وأ ا” ةراشإ عض (ب

) 

) 

 .ةباتكلا يف يملعلا بولسألا سيوسلا ةانق ةلاقم لثمت (

 .لمعلا ةيادب وه صنلا يف ةدراولا نيشدت ةملك ىنعم (

 .يسنرفو يزيلجنا فلأ نيتس نم رثكأ ةانقلا رفح يف كرتشا (

 .ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم برعتو .مسا «ةانق» ةلاقملا يف ةملك لوأ (

 .ايقيرفا ةراق يف سيوسلا ةانق عقت

 .م1809 ةنس ةانقلا لامعأ تأدب (

 .ايسآ قرش بونج ىلإ لوصولل لايمألا فالآ راحبا سيوسلا ةانق ترفو (

 .ايقيرفأ ةراق بونج ىصقأ يف حلاصلا ءاجرلا سأر عقي (

 .مالكلا عاونأ نم يهو فرح .رمحألا رحبلا ءيطاش ىلع ةلمج يف ىلع (

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمجل يلهألا لخدلا رداصم دحأ سيوسلا ةانق ربتعت

 .لوهجملل ينبم ضام لعف تعضو ةملك ةثلاثلا ةرقفلا يف (

 .رمحألا رحبلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا امه نيرحب سيوسلا ةانق لصت (
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 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح اهرخآ ةكرح ريغتت يتلا ةملكلا يه ةبرعملا ةملكلا (ج

 .ةلمجلا يف اهعقوم رّيغت امهم ريغتت الف اهرخآ ةكرح تبنت يتلا ةملكلا يه ةينبملا ةملكلاو -

 .ناينبم رمألاو يضاملا اّمأ ءبرعم عراضملا لعفلا -

 (فيرعتلا لأ) ادع ام ةينبم فورحلا عيمج -

 .ءامسألا ضعب ءانثتساب ةبرعم ءامسألا عيمج -

 .نيتبرعم نيتملكو نيتينبم نيتملك ىلوألا ةرقفلا نم جرختسا مدقت ام ءوض يف )١(

 .ةرهاقلا يف ًالصنق ناك يذلا )١(

 .ينبم مأ برعم مسا يه له طخ اهتحت يتلا ةملكلا

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« وأ ” ةراشا عض ()

 هتمالعو رسكلاو هحتفلا هتمالعو حتفلاو ةمضلا هتمالعو مضلا يهو ةعبرأ ءانبلا عاونأ ( )

 .نوكسلا هتمالعو نوكسلاو .ةرسكلا

 رجلاو ةحتفلا هتمالعو بصنلاو ةمضلا هتمالعو عفرلا يهو ةعبرأ ةيلصألا بارعألا عاونأ ( )

 .نوكسلا هتمالعو مزجلاو .ةرسكلا هتمالعو

 .واولا يه ًاعئاج كوبأ ءاج -:ةيلاتلا ةلمجلا يف عفرلا ةمالع ( )

 .فلألا يه .ناتصقار ناتاتفلا -:ةيلاتلا ةلمجلا يف عفرلا ةمالع ( )

 ءاي لبقام ىلع ةردقملا ةمضلا يه .لجع ىلع يخأ ءاج -:ةيلاتلا ةلمجلا يف عفرلا ةمالع ( )

 .ملكتملا

 ىلع ةردقملا ةمضلا يه .ةديجم ةرعاش ةليخألا ىليل :ةيلاتلا ةلمجلا يف عفرلا ةمالع( )

 .ةروصقملا فلألا

 .4 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امّنِإ  :ىلاعت لاق :ةيلاتلا ةلمجلا يف عفرلا ةمالع( )

 ةمضلا عفرلا ةمالع
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 .واولا يه نوريثك يف عفرلا ةمالع .نوريثك ءاملع ديورفو نيورادب رثأت ( )

 رحسلا ةعاس ليخن اتباغ كانيع( )

 .هفاضالل هنون فذح .ىنثم هنأل .فلألا هعفر ةمالعو ,عوفرم ربخ اتباغ بارعا

 -:تاينبملا نم (د)

 ةيانكلاو ءطرشلاو ماهفتسالاو رئامضلاو ةراشالا ءامسأو ةلوصوملا ءامسألاو َنألاو سمأ ةملك

 .رمألاو يضاملا لعفلاو

 -:ةيلاتلا ةلثمألا يف برعم لا نم ينبملا نيع ةمولعملا هذه ءوض يف -

 يكتفو يشطب نم راذح راذح اهيف ئلمب لوقت ايندلا يه ١-
 .ةهأدحأ هللا وه لقإ# :ىلاعت لاق -

 يذلا - ىصقألا دجسمملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ًاليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبسإ# :ىلاعت لاق -"
 .4هلوح انكراب
 ٌمرحلاو ٌلحلاو هفرعي تيبلاو فرعت يذلا اذه :رعاشلا لاق -#
 امه ءإ ىجطأا

 وح صنو مك ئتارجهن نيل قرنا نر وححبت -60

- 

 .ًاموي نيثالثو ةثالثلا برح يف رصتنا يذلا نم -5

 .تابعتم ةرمعلا نم نئجح -ال

 .يصاعلاب عئاطلاو ىلوماب يلولا نذخآل -8

 رطقلا هللب روفصعلا ضفتناامك ًةزله كاركذل يىنورعتل ينإو -9

 .نيمرجملا لوأ انأف .ةممرج نيدلا نع عافدلا ناك نإ ٠-

 مليإ تيمب رب جلام هيلع ناوهلا لهسي نمي نم ١-

 ُمعَت هؤال تناك دهشتلا الول هدهشت يفالإط قال لاقام 7

 نضل



 :ةيلاتلا تارابعلا لمكأ (ه)

 ١- حتفلاو نوكسلا ىلع ىنبي يضامملا 01111

 "'- هرخآ نم ةلعلا فرح فذحو حتفلاو نوكسلا ىلع ينبم رمألا 2220

 :حتفلاو نؤوكسلا ىلع ىتني هس ام 37

 ........... ةعقاولا ةكرحلا ىلع ةينبم ةلوصوملا رئامضلاو ةراشالا ءامسأ -ع

 00 اهنمو ........... اهنم فورظلا -0

 ا ىلع ىنبم فرظ طق -5

 200 ىلع ةينبم فورظ دعبو لبق .دعب نمو لبق نم ُرمألا هلل -/

 520 ًاحابص .ةيوجلا لاوحألا ةرشن عامس دعب ًاحابص تئج -/

 0 يه نامزأ هتءاس نمز هرس نم لود اهتدهاش امك يلايللا يه -9

 ا (ومسي نلو) (يضاقلا تيأر) انلوق يف ومسيو ءيضاقلا ةملك رخآ لكش ٠-

 ةسمخلا لاعفألا نم نكي متو ءرخآلا حيحص ناك نإ ةرهاظ ةمضب عراضم لا لعفلا عفري - (و)

 (ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نينثألا فلأ هرخآب لصتي مط يأ)

 .(ءاي وأ ًاواو وأ ًافلأ) ةلع فرح هرخآ ناك يأ رخآلا لتعم ناك اذإ ةردقم ةمضب عفريو -

 فلأ هب لصتا عراضم لعف لك يهو .ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ نونلا توبثب عفريو -

 .ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نينثألا

 :يلي اميف طخ هتحت عراضم لعف لك يف عفرلا ةمالع نيب مدقت ام ءوض يف

 .4نوقفني مهانقزر اممو ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا> :ىلاعت لاق )١(

 .نيقداصلا بحي لقاعلا ناسنالا )١(

 انضر



 ضرألا ىلع ام هلو ايندلا ىلإ عجري نأ ُبَحُي ةنجلا لخدي دحأ ام :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ()

 .ةماركلا نم ىري ام تارم رشع لتقيف ايندلا ىلإ عجري نأ ىنمتي .ديهشلا الإ ءيش

 :رعاشلا لاق ()

 ٌءامس اهتلواط ام ءامس اي ءايبنألا كيقر يقرت فيك

 نودلخ نباب ومستو روصعلا ىهابتت (0)

 .لام نم أي ام رادقمب هنوُميقي انرصع يف ةراجت ملعلا راص (1)

 .ةلصفنم لا بصنلا رئامض نم ةلصفنم ا عفرلا رئامض زّيم (ز

 .ىوهلاو ةدوملا عم ثرص هايإ )١( (أ)

 .يلوقب ثينع كايإ ()

 .اهيلايل ٌتلاط يتلا يلايللا اهب تلعف ام ىسأي نم كدحو تنأو (9)

 .اهيلايل نم ًاعيمج اَنأ َتيِل اي اهل لوقن نأ يفكيو ُليلخلا يه (؟)

 .ةديصقلا امظن ناذللا امه (0)

 يف ةمراع ةبغر ٌعراصي وهو .ِتيبلا هاجتاب ةنهاو تاوطخب راسو قوسلل هرهظ رادأ ةأجفو (1)

 .ءاكبلا

 .داجمألا انل اونب نيذلا مه (8)

 .داصحلا ءاج امدنع لتاشملاو ٌلبانسلا تنع مهايإ (9)

 .دغلا انل بابشلا نحن )٠١(

 اخر



 ؟ع



 صقانلا لعفلاو ماتلا لعفلا -؟

 ملسملا نكلو .ويليلاغ يلاطيإلا ماعلا ىلإ (لودنبلا) ةعاسلا صاقر عارتخا نوريثكلا بسني

 اورهظ نيذلا نييضايرلاو نييكلفلا ريهاشم دحأ ءسنوي نبا يرصملا ماعلا وه هعرتخم نأ هب

 دقو ,م5١٠٠ ةنس نم رايأ ٠١ يف اهيف يفوتو رصم يف دلو دقو ءيناجزوبلا ءافولا يبأو يناتبلا دعب

 برعلا نإ مهلوقب ءكلذ نوررقي نيذلا مهو كيوج دسو رلياتو ويديس لاثمأ برغلا ءاملع ررق

 .ةقاقدلا تاعاسلا يف نمزلا سايقل صاقرلا اولمعتسا نم لوأ مه

 .ءاملعلا نم نيريثك ثوحب تقاف اهيف هثوحبو ءاهيف داجأو تاثلثملا يف سنوي نبا عرب

 نم لوأ وهو .تاشثلثملا ملع مدقت يف «ةريبكلا اهتميق اهلو نييضايرلا دنع ًادج ةربتعم تناكو

 ذإ تامتراغوللا فاشتكا لبق كلفلا ءاملع دنع ىربك ةميق هل نوناق داجيإ ىلإ لصوتي نأ عاطتسا

 .عمج تايلمع ىلإ برضلا تايلمع ليوحت هتطساوب نكمي

 .ةديفم ةلمج هعم لكشيو ًالعاف ذخأي لعف لك وه ماتلا لعفلا )١(

 لوألا ىمسيف ربخلاو أدتبملا ىلع لخدي امنإو ًالعاف ذخأي ال لعف لك وه صقانلا لعفلا ()

 .هربخ يناثلا ىمسيو همسا

 .ةصقان وأ ةمات لاعفأ ىلإ صنلا نم ةيلاتلا لمجلا فنص مدقت ام ءوض يف )١(

 .ويليلاغ يلاطيإلا ماعلا ىلإ ةعاسلا صاقر عارتخا نوريثكلا بسني (أ)

 0 رصم يف دلؤ دقو (ب)

 .اهيف داجأو تاثلثملا ف سنوي نبا عرب (ج)

 6-5 نييضايرلا دنع ًادج ةريتعم تناكو (د)

 .ناك تاوخأ نم ةيلاتلا نم ةملك يأ تحت ًاطخ عض («)

 نحف امولازام واضع سل (نحضأ يما حضصأ :تابدكاملظ نك «ةوكيوناك

 .كفنا ام

>30 



 -:يلي اميف بارعالا ىلع ا“ ةمالع وأ ال ةَماَلَع عض (0)

 نوريثكلا بسني ( (

 .مات لعف وهو هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :بسني

 .ماس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف :نوريثكلا

 .تاثلثملا يف سنوي نبا عرب ( (

 :م0 ضاع لجفا دنلا نع اينف داط لكك رب
 .ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف :نبا

 .فرصلا نم عونمم هنأل هرسكلا نم ًالدب ةحتفب رورجم هيلإ فاضم :ّسنوي

 .... ةريتعم تناكو ( (

 .اهلبق ام بسح :وولا

 - بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ثينأتلا ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف :تناك

 .يه هريدقت رتتسم ريمض اهمساو - صقان ضام لعف

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناك ربخ :ًةربتعم

 ليوحت هتطساوب نكمي ذإ

 ...... رورجم هيلإ فاضم :ليوحت ( (

 امم ةرابع لك مامأ»“ وأ  ةمالع عض . مولعو تافاشتكا نم مهل سيل ام برغلا يعدي (7)

 ..... سنجلاب ءالعتسالا - ضيبألا سنجلا قوفتب مهروعشل ١-

 ءاعدا قيرط نع ضيوعتلا كلذل نولواحيف ملظملا مهيضام يف مهيدل صقن بكرم دوجول -؟

 .مهل سيل ام

 .هلهأو مالسإلا ىلع ًادقح -؟

 .رامعتسالل مهقوفت اورربيل -ع

 .ةقيقحلا نولوقي مهنأل -0

 انك



 -:ةيمسإلا ةلمجلاو ةيلعفلا ةلمجلا -ع

 ِتاَواَمَّسلا َرِظاَف ِثيِداَحَأْلا ليوأَت ْنِم ِيِتَْمْلَعَو ِكِلْمْلا َنِم يِتتْيَتأ ْدَق ّبَر )> :ىلاعت لاق
 َكِلَذ ( 1 ) َنيِحِلاّصلاِب يِنْفِحَلاَو اَمِلْسُم ينو ةَرِخَآلاَو اَينُدلا يِف ِيِيلَو َتْنَأ ِضْرَأْلاَو
 امو ( 102 ) َنوُرُكْمَي ْمُهَو ْمُهَرْمَأ اوُعَمْجَأ ْذِإ ْمِهْيَدَل تْنُك اَمَو َكِْيَلِإ هيحوُن ِبْيَقلا ِءاَبْنَأ ْنِم
 َرْكذ الإ وه نإ ٍرْجأ ْنِم ِهْيلَع ْمُهَلاَسَت اَمَو ( 103 ) َنيِنِمْؤْمِب تصرح لَو ساّلا ْرَثْكأ
 ٍ)اَهْنَع ْمُهَو اَهْيَلَع َنوُرْمَي ٍضْرالاَو تاوامَسلا يف ةيآ ْنِم َنْياَكَو 104 ) َنيِملاَعْلِ
 نأ اوُنِمأْفأ ( 106 ) نوُكرشُم ْمُهَو الإ هللاب ْمُهْرَتْجَأ ْنِمْؤُي امو ( 105 ) َنوُضِرْعُم
 انك لت (10) نو 2 1 دقو قب حالا هنأت وأ هللا تاذع نع ةساخ ين
 َنيِكِرْشْمْلا َنِم اَنأ اَمَو هللا )َناَحْبَسَو يِنَعَبَتا نَمَو انأ ةريصب ىلَع هللا ىلإ وُعْذأ يِليِبَس
 يِف اوُريِسي ْمَلفَأ ىَرْقْلا لهأ ْنِم ْمِهْيَلِإ يِحوُن الاجر الإ َكِلْيَق ْنِم اَنْلَسْرَأ اَمَو(108)
 الفأ اذهنا نذل ورح ةرخألا ناذلو يلق نم نما ةقاغ َناَك َفْيَك اوُرَظْنيَف ِضْرَألا
 قه نحف انصب ف اج اور دك هنأ اولظو لسيما لمستسا ١ اذِإ ىَّتَح (,109 ) َنولِقْعَت
 يلوال ٌةَرْبِع مهِصَصَق يف ن َناَك دَقَل ( 110 ) َنيِمِرْجُملا مْوَقلا نَع اَنْسََب ُدَرُي الو ًءاَسن
 ىَدْهَو ٍءْيش لك ليِصْفتَو هْيدَي َنْيَب يِذَلا قيدصت ْنِكَلَو ىَرَتُي اَيِدَح ن اك ام "تانلإلا
 ١١١-١١١[ :فسوي ةروس] «َنوُنِمْؤُي موقل ؛ ةَمْحَرَو

 اذوب



 باعيتسالاو مهفلا ةلئسا ١-

 .ثيداحألا ليوأتب دوصقملا ام (أ)

 .نيلوألا صصق -

 مالحألا ريسفت -

 .خيراتلا تاياور -

 .مهرمأ اوعمجأ نيذلا مه نم (ب)

 .فسوي ةوخأ -

 .ةلفاقلا لاجر -

 .هموقو هتأرماو زيزعلا -

 .نينمؤمب تصرح ولو سانلا َرثكأ امو ىنعم ام (ج)

 .ناميإلا ىلع سانلا ربجي ال صرحلاو غالبلا -أ

 .ناميإلا نم رثكأ رفكلا نكلو هّريخ ناسنإلا ةعيبط -ب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيسأت لوقلا -ج

 .ركذ ام لك -د

 .نوكرشم مهو الإ هللاب مهرثكا نمؤي امو :ىنعم ام (د)

 .رغصألا كرشلا وه انه كرشلاب دوصقملا -أ

 تحت بلطي قزرلاف هللا تافص نم مسا تحت اهنم لك عقي دابعلا لاعفأ نأ دوصقملا -ب

 .ًاكرش ربتعي فارحنا ي........ اذكهو قازرلا ةفص

 .ربكألا كرشلا دوصقملا نذإ لاحم اذهو ًاعم نآ يف كرشلا كلذكو ناميإلا ةفص تبثأ -ج

 .بج+ا -د
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 ؟ةريصبلا يه امو ؟ءايبنألا ليبس يه ام صنلا لالخ نم (ه)

 .ليبسلا اذه ةفرعم يه ةريصبلاو ةقشملا عم غيلبتلا يه ليبسلا -أ

 .يحولا ةريصبلاو .هللا رمأ ذيفنت وه ليبسلا -ب

 امف .انرصن مهءاج اوبذُك دق مّهنأ اونظو ُلُسُرلا سئيتسأ اذإ ىتحإ :ىلاعت هللا لوقي (و)

 ؟حيحصلا

 .ءالتبا وه رصنلا ريخأت -أ

 .بيذكتلاو سأيلا دعب ِتأي رصنلا -ب

 .دهجلا لذب دعب ءايبنألا ةنس رصنلا -ج

 .ركذ ام لك -د

 ةلمج لعافلا بئان وأ لعافلا عم تلكشو ٍلعفب تأدتبا ةلمج لك يه ةلعفلا ةلمجلا (ز)

 .وحنلا باتك ٌلئاو عبط :لاثم .ةديفم

 ًاعوفرم امهنم ّلك نوكيو ربخو أدتبم نم نوكتت ةلمج لك يه ةيمسألا ةلمجلاو

 .ٌبيط ٌلجر ٌلئاو :لاثم

 -:ةيلاتلا ميهافملا ححص (ح)

 .ةيمسا ةلمج لعفلا نع اهيف مالكلا روحم نوكي يتلا ةلمجلا (أ)

 .ةيلعف ةلمج مسالا نع اهيف مالكلا روحم نوكي يتلا ةلمجلا (ب)

 .لعاف بئان هدعب ىقأ مولعملل ًاينبم لعفلا ناك اذإ (ج)

 .لعاف هدعب يتأي لوهجملل ًاينبم لعفلا ناك اذإ (ء)

 .نيتيمسا نيتلمجو :ةيلعف لمج ٌسمخ صنلا نم تاه (ط)

 .بسانملا عضوب ةيلاتلا لمجلا لمكأ (ي)

 اذ



 ....ءيش لك اهيف عابُي ًاقوس اهتدجوو ... نيركفم ْدِجأ مملو نينقلم تيأر .ةعماجلا ىلإ تبهذ (ك)

 ىلع ميلعتلا ناك ثيح .....هميلعت نيناوقو مالسإلا روتسد ىلع تمحرتو...... عابت راكفألا ىتح

 .ملسم لك ىلع ضرف ُملعلاف ....اهنم اوشاتعيل بتاور نيملعتملل فرصي ناكو .ةلودلا ةقفن

 اذه لك نهذو

 ناي ام ضنلا نم عركتما

 .ضام لعف 1

 .عوفرم عراضم لعف -ب

 .صقان ضام لعف -ج

 .ةيمسا ةلمج -د

 .ًاقوس ةملك برعا -و

 ينبع مسار
 .برعم مسا -ح

 ؟ةيمسإلا ةلمجلا ىلع فرعتن فيك -أ

 .اهدعب امب هانعم متو مساب تأدبو مسالا نع اهيف ثيدحلا روحم ناك نإ اهيلع فرعتن

 ؟ةيلعفلا ةلمجلا ىلع فرعتن فيك -ب

 ىنعم متو .لوهجم وأ مولعم لعفب تأدبو ءلعفلا نع اهيف ثيدحلا روحم ناك اذإ

 .اهدعب لعافلا بئان وأ لعافلاب ةلمجلا

 م



 ؟يظفللا بارعإلا وه ام -ج

 :لثم ةملكلا رخآ ىلع مفلا قطنو ظفللاب ةكرحلا روهظ وه

 َنيطسلف يف ةدارإلا ثرصتنإ

 ؟يريدقتلا بارعإلا وه ام -د

 .ةرهاظ ريغ اهّنأل ةردقم ةكرحلا نوكتف ةملكلا رخآ ىلع ظفللاب ةكرحلا روهظ مدع وه

 ىَسيِع دعب يسوم ءاج

 ةربعل هه ةعمدلا ةرعلا -

 :ةأاهتسلا سدوزلاو ةحكحلاا ةرعلا
 ه«ةل لل 5-5

 . قنب لوهجملل ينبو .ثدحلا وأ ربخلا قالتخا وهو لوهجملل ءانبلاب ىرتفُي

 .هتهافتل ركذ الو هل ةيمهأ ال يرتفملا ْنأل

 اضن



 -:(لاعفألا) -0

 (ريسألا ىصقألا)

 يدلواي نّيطشلانع ودعلا دز

 ةيحان لك نم ىضللا هيلع اوبص

 هقرششم قوف بيهل نم ٌبئاححس

 ةعجاف ٍبرُعَلأ ءمس يصغي اذه

 ةرئاط توملاب تقرش علضأو

 ةلهاذ مورلالويخ نيب ٌسدقلاو

 اوحشتاو ًءرمسلا اهرتففض اوصق

 ىلع ةاغبلا نودع فقوتامو

 ةيحان لك نم هحاس يف ٌرفحلاف

 مرع لكيه نعاهب نونشتفي

 ةينبأب اومضناو ءيضارألا وم ض

 ةعحفحاو بارحملا ف رونلاربانم

 ًابطصم ناك نم ًاربعتسم تاب دق

 فدهاالب ايندلا يف نوميهي نمو

 ججُ يف نارينلا ىلع نوضباقلاو

 مهمراحم نع اوعاطتساام اوهفادو

 نذر

 دتتلا ًةمرُح اوحابتسا مالظلا ُدْنُج

 دلااولاو مألا نب هيف اوقٌفو

 دقتم برغغلا يفمدنم ٌرهنأو

 ردلكئنلاو مهلابب مهرعغي كاذو

 دبكلاو بلقلا دوس نم ةغضمو

 َّدقَتلا نم ةًلالذإو ًافسخ ماس

 دحألاو تبسلامويديعلا ف نهب

 دي لكب  ىصقألا داجسملا دعاوق

 َدََمَعلا ىلإ ًاقافناو ًاقفأ دقتمي

 دَتّولانطاب يفهنأاوعدادق

 ددعلاب ٌيسدقلا مرحلا ٌقوطُت

 ٍدَّدُّجلاو حاسلا يف ٌلعتشم ُنزحلاو

 (دلج اذ ناك نم عزج اذ داعو

 دسألا مف يفاومانو ليبسلا اوكض

 دسجلاو حورلاب اوللخيي مل ًءةرمح

 دّدْجلا هباوثأ يف قرلااوهجاوو



 ددبلاو ناودعلاو رمآتلانم ةديقم ناطوأذقنت فِف

 ديل ةلولغم دي نم ًالقنم اننرضاحب حربي مل َنامثع صيمق

 دلتلا نم يقابلا يف ثبعي كاذو هتقري اذ ه.هققزي ذه

 دعغ مويل رظنت ملءَكدالب ىلع يدلواي ناودعلل رظنت تنأو

 دبألا ىلإ ىصققألاو ْنيطسلف ٌثعاض ًايفتخُم راظنألا نع تبيقب نإف

 (يفاطنلا سارفوبأ)

 -:باعيتسالاو مهفلا ةلئسأ ١-

 .ملكتلا لبق ىرج ثدح ىلع لدي ىنعم يضاملا لعفلا (أ

 .لعافلا ءات وأ ةنكاسلا ثينأتلا ءات نيءاتلا ىدحإ هرخآ يف لبقي نأ هتمالعو

 ًامتاد ءانبلا يضاملا لعفلا ةكرح (ب

 فلأ وأ ةنكاسلا ثينأتلا ءات هب تلصتا اذإ وأ ,ءيش هب لصتي مم اذإ حتفلا ىلع ىنبي

 .ثينأتلا ءات عم نينثألا فلأ وأ نينثألا

 هب تلصتا اذإو .هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع ينب فلألاب رخآلا لتعم لعفلا ناك نإف

 ءانبلا ةكرح لظتو ثينأتلا ءاتو ةنكاسلا فلألا نينكاسلا ءاقتلال هرخآ فذح ثينأتلا ءات

 .فوذحملا فرحلا ىلع

 .ةعامجلا واو هب تلصتا اذإ مضلا ىلع ىنبيو -

 .كرحتم عفر ريمض هب لصتا نإ نوكسلا ىلع ىنبيو -

 -:يلي امم ةرابع لك مامأ “ ةراشإ وأ ” ةراشإ عض ريسألا ىصقألا نع ٌرعاشلا ثدحتي (ج

 .نيطسلف ضرأ يف دوهيلا عئانص نع ثدحتي ( )

 .نيينيطسلفلاو برعلا نم ديدجلا ليجلل باطخ وه هدلول هباطخ ( )

 اناز



 .نيطسلف لهأ نم ءادهشلاو ةداهشلا نع ثدحتي ( )

 .ناطيتسالا نع ثدحتي ( )

 .برعلا ىلعو نيطسلف لهأ ىلع برغلا رمآت نع ثدحتي ( )

 نامثع مد ذاختا وهو .نامثع صيمق نيطسلف ةيضق نم اوذختا برعلا نأ لوقي ( )

 .ةصاخلا مهحلاصم ىلإ لوصولل ةجح

 .نيطسلفو ىصقألا دجسملا عايض ةيشخ فقاوملاو داهجلا نالعإ ىلإ ةوعد ( )

 .حيحصلا عونلا لوح ةرئاد عض ءيبرعلا رعشلا عاونأ نم ًاعون ةديصقلا هذه لثمت (د

 .رحلا رعشلا -أ

 .يدومعلا رعشلا -ب

 .تايعابرلا رعش -ج

 .هددح .ةيلاتلا تاعوضوملا دحأ ةديصقلا لثمت (ه

 .فصولا رعش -أ

 .ينطولا رعشلا -ب

 .يعامتجالا دقنلا رعش -ج

 ؟-:ةرابعلا هذه ينعت اذام (و

 .حيحصلا اهانعم لوح ةرئاد عض «.انتيعبتو انفعض نم ةيتآ دوهيلا ةوق»

 .ًايوق راصف اهب ودعلا ذخأو .ءافعض انرصف ةوقلا بابسأ انكرت -أ

 كلذل .برغلل عبت اننأل هنم اننامرحو حالسلا ةيكلم نم ةيتآ امنإ ةيتاذ تسيل دوهيلا ةوق -ب

 .ةيقيقح ريغو ةفئاز هتاراصتنإف

 .ءايوقأ مهو فيعض بعش نحن -ج

 .رعشلا نم ًاتيب ةيلاتلا يناعما نم ىنعم لكل صنلا نم جرختسا (ز

 .ىصقألا دجسملا تحت ناميلس لكيه نأ دوهيلا ءاعدا ١-

 ع



 .نيطسلف ةيضقب ةرجاتطملا -"

 .نطولل ءادف مهئامد نيطسلف لهأ ميدقت ٠-

 .ةيداهجلا فقاوطا نالعإ ىلإ ةوعد -ع

 .نطولا أزجيو ضرألا قزمي يذلا ناطيتسالا -0

 -:نييلاتلا نييتيبلا يف ةينفلا ةروصلا ام (ح

 ردكألاو تبسلا موي ديعلا يف نهب اوحشتاو ًءرمسلا اهرئفض اوصق

 ديلةلولغمدي نم ًالقنُم اننضاحب حربي مل نمثع صيمق

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« وأ ” ةراشإ عض (ط

 .يلي امب رعاشلا فطاوع تزاتما ( )

 .نطولا بح نع ةقداص ةفطاع( )

 .دوهيلاو نيرمعتسم لا ىلع دقحلا ( )

 .مهفعضو مهتوكس ىلع برعلا عيرقتو مول( )

 .ممهلا ضاهنتسا ةفطاع ( )

 .ثدحي امب ةالابملا مدع ةفطاع ( )

 -:ةيوحن ميهافم -7

 .ةيلاتلا ةلثمألا لالخ نم هرخآ يف يضاملا هلبقي ام تامالع ركذا (أ

 .راعسألا ءالغ نع داصتقالا ريزو باطخ ٌثتمهف ١-

 .يليئارسإ يدنج رسأ ةجحب نانبل برح ْثماق ٠-

 :نمألا سلحجم نظلا تدع اهدقع اديك تهدأ

 .ماعطلا دادعإل رجفلا ذنم اتماق -ع
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 -:ةيلاتلا ةلثمألا يف يضاملا لعفلا ةكرح نّيع (ب

 بالقنا ىلإ رومألاو ًانيبم ًاودع ادغ قيدصلا بلقنا اذإ ١-

 .هفده برغلا ققح -؟

 ايلابح يف توقش نم اهّلَخدْأَف ُهَتنب َبْطْخَأ ناطيشلا ىلإ ٌثبهذ -"

 ايرامحو يتبج ًاريخ هللا ىزج 2 يتبُجو يرامح اهنم ينذقنآف

 :ىلاعت لاق - ع

 .4(ْمُكْوُسَت مكل َدِبَت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأ ايز>
 .ةيلاتلا ةلثمألا بارعإ لالخ نم يضاملا لعفلا ةكرح ركذأ (ج

 .ىَمَأ ىنتأفاك ١(

 .ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاتلاو

 .ةياقولا نون :نونلاو

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءايلاو

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمّضلا هعفر ةمالعو ؛عوفرم لعاف :يّمأ

 .فاضم وهو ملكتملا ءايل ةبسانملا ةكرحلاب لحما

 .هيلإ فاضم رج لحم يف ءنوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءايلا

 .هفده ثرغلا ققح ('؟

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف :ُبرغلا

 .امهراعشأ يف لهألا ةاناعم نأرعاشلا اركذ ٠١(

 00 37 ١ ةار وكلاا نك
 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض .نينثألا فلا :فلألاو

 اذ



 .داوز دلو داوع جاوز ةيحرسم روضحل حرسم ا ىلإ ُثبهذ (ع

 .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال ............... ينبم يضام لعف :بهذ

 ”لغاف عفر لحما تنم ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو

 بوعشلا ةزع اوعنص ءاملعلاو داهجلا (6

 َةَعامَجلا واوب هلاصتال ........ ىلع ينبم ضام لعف

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :(ةعامجلا واو) و

 -:يلاتلا لودجلا يف غارفلا لمكأ ١(

 -: ىلع ىنبيو ًامئاد ينبم يضاملا لعفلا

 مضلا (ج) نوُكُسلا (ب) حْتَقلا (أ)

 (اوسرد) ....... هب تلصتا اذإ وأ ةكرحتملا ءاتلا هب تلصتا اذإ 9 لصتا وأ ..... هب لصتي مل اذإ

 ىلع ةلادلا ان و ...... نون  ءات وحن ةحتفلا ريغي ال ام هب

 ....ٌتسرد .... ٌثتسرد) لعافلا بئاغلا ءاه .... ثينأتلا

 0 اسرة ءاسووت تنسو سوو

000 
 (هسرد

 -:ةيوغل ميهافم

 تناك نإ ًءاي هفلأ تبلق ءكرحتم عفر ريمضب ةنيللا فلألاب رخآلا لتعم لا لعفلا لصتا نإ *

 .تيتأو تيطعأو ٌثيدهأ لثم ءايلا اهلصأ ةثلاث تناك وأ .تيلوتسا ىلوتسا لثم :ًادعاصف ةعبار

 .وند اهلصأ اندف .توند لثم اهيلإ تدر واولا اهلصأ ةثلاث تناك نإف



 -:تادرفملا يناعم *

 ةنكاس

 .برغلا مهو امور ةثرو اهب دوصقملا

 .دحاطلا ثرالا

 .عقرملا جئاهلا جوملا

 فدخل هذ

 .ًانزح هعومد لازنإ لاحي

 موعزملا ناميلس لكيه دوصقملاو ءانبلا عاونأ نم عون
 .زييمتلاو زيكرتلا ىلع ةردقلا مدع

 .ةيدوبعلا

 -:ةيركف ميهافم

 .ًالولح بلطتو ًةلئسأ حرطت اياضق ةدع رعاشلا حرط

 .داهجلا ريغب نوكي ال نيطسلف لك نيطسلف ريرحت -

 .نيطسلف ديوهت بيلاسأ نم بولسأك ناطيتسالا ةيضق حرط -

 نوكبي ماشلا لهأ ناك ثيح .نامثع صيمقك اهلعجو نيطسلف ةيضقب عيمجلا راجتا حرط -

 .رخآ ًافده نوديري اوناك مهنأ ةلأسملا ةقيقحو همدب نوبلاطيو هصيمق تحت

 .ةّنجو ةداهش ةياهنلا نأ الاط فقوملاو يأرلا نالعإ يف ةأرجلاب بلاط -

 داور مهنأو يبرعلا لذلا ةبيرض نوعفدي نيطسلف لهأ ْنأ فرعي نأ عيمجلا بلاط مث -

 .يبرعلا ناسنإلا ةزعلو نيطسلف ريرحتل حافكلا

 انكي



 عراضملا لعفلا

 راّهَّنلا لحر

 بايشسلا ركاش ردب

 راهنلا لحر

 ران نود جهوت قفأ ىلع هّتلابذ تأفطنا هنإ اه

 رافسلا نم دابدنس ةدوع نيرظتنت تسلجو

 دوعرلاو فصاوعلاب كئارو نم خرصي ٌرحبلاو

 .دوعي نل وه

 راحبلا ةهلا هثرسأ هنأب تملع اموأ

 راحملاو مدلا نم ءزج يف ًءادوس ةعلق يف

 .دوعي نل وه

 راهنلا لحر

 .دوعي نل وه .ياحرتلف

 .دوعرلاو ةليقثلا بحسلا نم تاباغ قفألا

 ٌراهنلا ةدمرأ ضعبو نهرامثأ نم توملا

 ٌراهنلا ةدمرا ضعبو نهراطمأ نم توملا

 زاهنلا ةدمرأ ضعبو نهناولأ نم فوخلا

 راهنلا لحر

 راهنلا لحر

 ا

 راسيلا كمصعم نأكو

 زانف .هتعاس ءارو .راسيلا كدعاس نأكو

 اذا



 راظتنا ىلع نيفسلاب ملحي توملل ءيطاش يف

 راهنلا لحر

 دوحللاب ىتح رمت ءنامزلا فقي ْنأ تاهيه

 راجحلابو نامزلا ىطخ

 دوعي نلو راهنلا لحر

 دوعرلاو ةليقثلا بحسلا نم تاباغ قفألا

 راهنلا ةدمرأ ضعبو نهرامثأ نم توما

 راهنلا ةدمرأ ضعبو نهراطمأ نم توملا

 زاهنلا ةدمرأ ضعبو نهناولأ نم فوخلا

 راهنلا لحر

 راهنلا لحر

 رامدلا نم دابدنس اهنصي م كرعش تالصخ

 راغو اهرقشأ باش ىتح ءءاملا جاجأ ثبرش

 راثكلا بحلا لئاسرو

 ذوعولا ٌقلأ اهب سمطنم ءاملاب ةلتبم

 راود يف رطاوخلا ةمئاه نيرظتنت تسلجو

 رارقلا ىلإ طيحملا نم نيفسلا قرغ .ال .دوعيس

 راسإ يف فصاوعلا ةخراص هتزجح .ال .دوعيس

 ؟دوعت امأ ,دايدنس اي

 دودخلا يف قبانزلا ءيفطنت ءلوزي بابشلا داك

 ؟دوعت ىتمف

 ديدجلا هلياع بلقلا نيب كيدي َّدُم ءهاّوأ

٠ 



 ,راسعلاو رفاظألاو مدلا ماع مطخيو اهب

 .هايند ةهينهل ولو ينبي

 ؟دوعت ىتم وأ

 ؟راهنلا أفطنا املك ءفرعيس ام فرعتس ىرتأ

 ؟دوجولا ملظ يف بيغلا قورب نم عباصألا ٌتمص

 رامهنا يف جلث ءامك ءكيتضبق ذخال ينعد

 رامهنا يف جلث ءام ... يفرط تهّجو امثيح نم

 رارقلا ىلإ بصي يبلق يف ءليسي ّيتحار يف

 ريدغ ىلع نيترهزك ءُثملح امهب امباط اي

 يتلزع ةهاتم ىلع ناحتفتت

 راهنلا لحر

 ريدهلا ىوس ءانغ ال واخو عستم رحبلاو

 ريطي امو .تافصاعلا هتّحنر ؛عارش ىوس نيبي امو

 راظتنا يف قفخي ءاملا حطس قوف كداؤف الإ

 راَهّثلا لحر

 .راهنلا لحر ءياحرتلف

 .بايسلا ركاش ردب ناويد
 .193117/6/9؟1 توريب

 .(8389 - 789) ةحفص

 عا



 وأ ” ةراشا عض رومأ ةلمج ةديصقلا هذه لالخ نمو هدئاصق يف بايسلا ركاش ردب حرطي

 .يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« ةراشا

: 

: 

: 

: 

 .يقارع رعاش بايسلا ركاش ردب (

 .خيراتلاو عمتجملا نم ءزج ِهّنِإ .ًالزعنم ًايدرف ًاررصم سيل ناسنإلا ريصم نأ لوقي (

 .ردب دئاصق نم ءزج ةروطسألا (

 .ةليعفتلا ةدحو ىلع دمتعي يذلا رحلا رعشلا لثمت هدئاصق (

 .ةيسايس فادهأ نع هدئاصق يف ربعي (

 .ردنس نفيتس يزيلجنالا رعاشلا ةيعقاوب باّيسلا ركاش ردب رثأت (

 ًاينهذ ًاروصت رومألا روصت هنال ةينهذ بايسلا ركاش ردب ةاناعم مظعم (

 دوجو نود ةبراحتم تافاقثل هضرعتو .نزاوتم ريغ يسفن ومن ىلإ عجري ردب ركف زازتها (

 .ةبسانم ةيفلخ

 .هدئاصق يف زمرلا باّيسلا ركاش ردب مدختسا (

 .ًايدومع ًارعش ردب مظن (

 تومللاو هركلا لثمي عقاولاو .ىنغلاو ةيرحلاو ةايحلاو بحلا لثمت هيأر يف ةروطسالا (

 .توملاو داهطضالاو

 .رطملا ةدوشنا يف امك .هداح هاقيسوم تناك (

 .زيكرتلا لدب هعيضاومو هنازواو همظن يف ًاحاسنم ناك (

 .هتالالد ضعب يف ًاينثو هرعش ناك (

 .ةيوفعلاب هرعش زاتما (

 .ةايحلا هتديصق يف .راهنلاب دوصقملا (

 .طاعلا يف حايسنالاو لاحرتلل زمر دابدنسلا (

 قر



 .ىنغلاو ملسلاو ةيرحلل راظتنا وه بئاغلل راظتنالا ( )

 .ديحوتلا ةركف ضقانت ةركف راحبلا ةهلا( )

 .رييختلا لجأ نم ةبلاطم يه ةدوعلاب ةبلاطملا ( )

 .ليللا يف راظتنا ال هنأل ليحرلاب اهبلاطي ( )

 .هتقيرط ىلع ًايموق مث ًايعويش ناك هتايح نم ام ةرتف يف( )

 .هدئاصق نم ريثكلا يف اهب دهشتسا ثيح اهب ًارثأتم ناكو همأ تتام ( )

 .هرعش ىلع كلذ سكعنأو ًاينهذ اذهب رثأتو طابحالاب رعشي ناك كلذل ةقلخلا ميمد ناك ( )

 .ًاينطو ًارعاش باّيسلا ربتعي له ( )

 .هاقتنم تاملك باّيسلا تاملك تناك( )

 .خيراتلاو ةءارقلا يف قمعت ىلإ جاتحت هيناعم ( )

 ةفاضإ نود ملكتلا نمز دعب وأ ءانثأ ىرج ثدح ىلع لدي ىنعم وه .عراضملا لعفلا فيرعت (أ

 .برعمو ينبم وهو .يضاملا نمزلا ىلإ فرحنا :م هتلخد نإف

 نيسلا وأ ٍقأن فورح نم فرحب ًاءودبم نوكي نأو .لابقتسالا وأ لاحلا ىلع لدي نأ :هتمالع (ب

 .فوس وأ

 .روتسملا رهظي فوس ءروتسملا رهظيس ءبجاو نع ٌرِصقأ م

 .ينبملا عراضملا .هؤانب (ج

 ةفيفخلا وأ ةليقثلا ديكوتلا نون ىدحا هب تلصتا اذإ حتفلا ىلع ىنبي -

5301-8 

 ةليقثلا ديكوتلا نون ةمطخلا يف ْنَدِبْنيل

 ةليقثلا ديكوتلا نون .بعصلا ٌنلهستسألو

 ةفيفخلا ديكوتلا نون نيرغاصلا نم ًانوكيلو ّننجسيلو

 6'؟



 .لثم ةوسنلا نون هب ثلصتا اذإ نوكسلا ىلع عراضم لا لعفلا ىنبي (د

 نصبرتي تادشرم ا

 .نهدالوأ َنعضري تادلاولاو

 -:ينبطا عراضملا ماكحأ (ه

 يلصألا هبارعا ىلع ًاظفاحم ىقبي نوكسلا ىلع وأ حتفلا ىلع ينبملا عراضملا )١(

 .عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف نصبرتي تاقلطم ا (عفرلا)

 .نلب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف َنلْمهي نل تاملعملا(بصنلا)

 مزج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف ةعابطلا َندْجُي م تاعباطلا (مزجلا)

 .ملب
 ةبطاخم ءاي وأ ةعامج واو وأ ةينثت ريمض نم لصاف لعفلاو ديكوتلا نون نيب لصف اذإ (7)

 لثم ١ .ًامزجو ًابصن اهفذحبو ًاعفر نونلا توبثب ًابرعم حبصي لب ًاينبم دعي مل
 ك

 نابتكي َنأرقي

 ًاعفد .ةينثتلا نون تفذحو نينثألا فلأ تتبث نينثالا فلأ دعب ديكوتلا نون تعقو اذإ )١(

 .ةصاخ ةعماج يف ٌناسردي .لثم فلألا دعب ديكوتلا نون ترسكو تانونلا يلاوتل

 ًاراعشإ امهلبق ام مضو واولاو نونلا تفذح .ةعامجلا واو دعب ديكوتلا نون تعقو اذإ (6)

 مضلاب تكرحو واولا تعجر ءرخآلا لتعم لعفلا ناك اذإو .َّنُسردي .واولا فذحب

 .«باقعلا َنْوَّسخت» ريخألا ةلعلا فرح فذحو

 اهلبق ام رسكو ءايلاو ةبطاخملا نون تفذح ةبطاخملا ءاي دعب ديكوتلا نون تعقو اذإ (0)

 رخآلا لتعم ناك نإف .ّنسردت وحن ءاهفذحب ًاراعشإ

 6ع



 .نيَضرت لثم .رسكلاب تكرح مث ةبطاخملا ءاي تعجرو ةلعلا فرح فذح

 يلاوت ةيهارك فلأب امهنيب لصفلا بجو ةددّشملا ديكوتل نون ةوسنلا نون يلو اذإ (1)

 :(ناتسر هن لغم تانوتلا

 نونلاب لصتملا عراضملا لعفلا مكح اهمكح ناك ءرمألا لعفب ديكوتلا نون تلصتا اذإ (0)

 .(نانسردا . نسدرا . نسردا) :لثم

 .برعملا عراضملا :هبارعإ (و

 مزاج الو بصان هقبسي مم اذإ عراضملا لعفلا عفري 3

 ةَداَهَشلا ىتح ٌلتاقن

 .يق «نذإ ءنل «نأ .يهو ةبصانلا فورحلا دحأ هقبس اذإ عراضم لا لعفلا بصني -ب

 .تاضوافملا نم ريخ لضانت نا

 نيطسلف عيبن نل

 :رعاشلا لاق

 بيشم لا لبق نم لفطلا ٌبيشت برحب مُهيَّمِمن - هللا و - نذإ

 .ةيهانلا ال رمألا مال امل م :يهو ةمزاجلا فورحلا دحأ هقبس اذإ عراضملا لعفلا مزجي (ج

 .بلطلل ًاباوج عقو وأ نيعراضم نيلعف مزجت ةادا دعب عقو اذإو
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 .لعفلا عم ديكوتلا نون (ز

 .ناعون يهو هديكوت ديفتل لعفلا رخآ يتأت نون يه

 نَتِجسيل وحن ةحوتفم ةليقث امهدحا ١-

 .«نيرغاصلا نم انوكيلو ْننجسيل» هلوق يف انوكيلو لثم ةنكاس ةفيفخ ىرخألاو -؟

 ننجسيل نونلاب بتكت نأ زوجيو (ًانجسيل) نيونت فلا ةفيفخلا نونلا بتكت نأ زوجيو

 لعفلاو هديكوت مدع زوجيو ًاقلطم هديكوت زوجي رمألا لعفلاو ًادبا دكؤي ال يضاملا لعفلا

 .ًابوجوو ًازاوج نونلاب دكؤي عراضم ا

 لوصفم ريغ مستقل ًاباوج عقوو يفنم ريغ ًاتبثم ناك اذإ ًابوجو نونلاب عراضملا لعفلا دكؤي -أ

 ريدقت ىلع وهف دكؤم ريغ درو امو «مكانصأ َّنَديكأل هللاتإ+ ىلاعت هلوقك مسقلا باوج مال نع

 .أتفت ال يأ «فسوي ركذت أتفت هللات# ىلاعت هلوق هنمو يفنلا فرح

 :ةيلاتلا عبرألا تالاحلا يف ًازاوج عراضملا دكؤيو -ب

 وأ ينمتلا وأ ماهفتسا وأ ّضح وأ ضرع وأ يهن وأ رمأ نم بلطلا ديفي امدعب عقو اذإ ١-

 .يجرتلا

 ًادحأ  رشبلا نم ّنيرت اَمِإإ+ :ىلاعت هلوقك ةدئازلا امو ةمغدملا نإ دعب ًاطرش عقو اذإ -؟

 .«يلوقف

 اوملظ نيذلا ّنبيصت ال ًةنتف اوقتاوإ» :ىلاعت لاق لثم .ةيفانلا ال دعب عراضملا ديكوت لقيو -"

 .4ةصاخ مكنم

 ريغ طرش ةادأ دعبو امبر دعبو .ةيطرشلا نإ يف مغدت نأ نود ةدئازلا ام دعب هنم لقأو -ع

 .ةقيقحلا لهاجلا َنفرعي امبر لثم .زئاج هتلق ىلع وهو َّنِإ

 ا



 -:يلي اميف ةعراضملا لاعفألا نّيع )١(

 .دوحللاب ىتح رمت .نامزلا ّفقي نأ تاهيه (أ)

 .دوعي نل (ب)

 .رافسلا يف دابدنس ةدوع نيرظتنت تسلجو (ج)

 .4مكلذ نم ريخب مكئبنأ لق» :ىلاعت لاق (د)

 .«نعبتا نمو هلل يهجو ٌثملسأ لقف كوُجاح نإفإ :ىلاعت لاق (ه)

 مهو تبسك ام سفن لك تيفوو هيف بير ال مويل مهانعمج اذإ فيكف إ :ىلاعت لاق (و)

 .«نوملظي ال

 .4هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالَملا لزنيإ» :ىلاعت لاق (ز)

 -:رعاشلا لاق (؟)

 اولعفام ليشثم لعفنو ينبت انشئاوأ تناكامك ينبن

 -:رعاشلا لاق )١(

 رباصل الإ لامآلا تداقنا امف ىنُملا َكردأ وأ بعصلا َنَلهْستسأل

 ةراشإ عضو ءلالخ نم ءانبلاو بارعالا ةمالع تنيُب ,برعملا نم ينبملا عراضملا لعفلا نيع (0)

 .ةلمجلا لوأ يف يذلا غارفلا يف > وأال حص

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم) .سوجملاو نامورلاب دوهيلا ْنَقحلأل )( )١(

 .(ةليقثلا ديكوتلا

 بوصنم برعم يناثلاو .حتفلا ىلع ينبم لوألا) .رجفلا ٌغزبي ىتح ّليللا ٌنبكرأل () ()

 .(ىتحب

 (ةردقم ةمضب ناعوفرم نابرعم) يضرتف كبر كيطعي ٌفوسلو (”) 0

 عال



 نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم) .عمتجملا ءانب يف لاجرلا َنُكراشي ءاسنلا (4) ()

 .(ةوسنلا

 .(ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم .برعم) .مارتحالا يمني راوحلا (0)60)

 (....واولا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم برعم) .هقدصب ناسنإلا ومسي (1) ()

 ةروصقملا فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم برعم) .هداهتجا َءازج دهتجملا ىقلي (7) ()

0 

 لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم برعم) .حافكلا يف نونواعتي نولضانملا (6) ()

 .(ةسمخلا

 نأ) ب بوصنم برعم عراضم لعف اوعفشي) .انل اوعفشيف ءاعفش نم انل لهف (9) ()

 .(ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو ةيببسلا ءاف دعب (ةرمضملا

 .(ينبم وهو ةيهانلا الب عوفرم عراضم) ماعط دعب ًاماعط لكأت ال )( )٠١(

 همزج ةمالعو الب موزجم عراضم) قافتا نودب ًاحوتفم راوحلا كرتت ال )( )1١١(

 .(برعم / .نوكسلا

 همزج ةمالعو رمألا مالب موزجم عراضم) >> تنرتنالا يدان ىلإ مكدُحأ بهذيل (1) 0

 .برعم (نوكسلا

 همزج ةمالعو ْملب موزجم عراضم/برعم) ليئارسإ ةروطخ ًاموي لفغا مل (1) ()

 .(نوكسلا
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 -:ةيلاتلا لمجلل بارعإلا يف غارفلا لمكا (؟)

 .نولفاغ مهف مهؤابا رذنأ ام ًاموق رذنتل )١(

 .ةنسحلاب ةئيسلا لباقت نأ لمجأ ام )١(

 بصنو .... فرح :نأ :لباقت نأ

 ظ016 هبصن ةمالعو ( ) ب بوصنم عراضم لعف :

 (تنأ) هريدقت ..... ريمض :لعافلاو

 «بذكلا هللا ىلع نورتفي فيك رظنأ# :ىلاعت لاق (")

 عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض ةعامجلا واوو نوئلا عوفرم عراضم لعف :نورتفي

 .لعاف

 نأ نوديري َكِلِبق نم لزنأ امو مكيلإ لزنأ امب اونمآ مهّْنأ نومعزي نيذلا ىلإّرت مأ# (©)

 .4هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي

 بلقو مزجو يفن فرح : مل

 .ةحتفلا كلذ ةلالدو هرخآ يف ةلعلا....... فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :رت

 .بصنو ...... فرح نأ :اورفكي نأ

 ريمض ةعامجلا واوو هرخآ ......... فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف :اورفكي

 عفر لحم ف (نىسم 00000

 .نوملسم ايندلا يف مادام نيطسلف عيضت نل (0)

 بصنو يردصم فرح :نل

 عة



 121 فرح :نذإ

 يف ينبم لصتم ريمض باطخلا فاكو....... فذح هبصن ةمالعو ...... عراضم لعف :كوهركي

 0 عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض ةعامجلا واوو.......... هب لد

 ةماركلا ىوادُت ي حارجلا فزنت (0)

 0 فرح :يك

 ىلع ةردقطل...... هبصن ةمالع...... يكب بوصتس ينبم عراضم لعف :يوادت

 220 نم عنم ةروصقملا فلألا

 جوملا أدهي امو ربلا رهظ (0)

 مزج ةادا :اذم

 ميحجلا ىلإ ءانبجلا ٌبهذيل (9)

 28 همزج ةمالعو....... موزجم....... عراضم لعف :بهذي .رمألا مال :ل

 :يلي اميف بصنلا تاودأ نيع ()

 .ًادبأ حلفت نلف .كطوس عفني ثيح كفيس ٌعضت ال -

 .روخصلا يف يرذج نإ يروذج نم ينعلتقت ال -

 .ينود فرح ّبتكي ال ي .يملق ربح فج نإ قاروألا قزمتلف -

 .هءورملا بهذت نذإ دعولا فلخت ال -

 .يروذج نم علتقأ ال نأ ةطيرش تارايتلا لك ىلع تذفان ُحتفأ -
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 -:يلي اميف مزجلا تاودأ نيع (0)

 .قافرلا ٌقَع نم ردأ مل -أ

 .دلوي مو دلي مل -ب

 .ٌليللا يهتني امو رمقلا نيع تئقف -ج

 يدلب اي كنوتيز هآ (ع

 رادمو رون

 مهلتاشم لك ٌبهذتلو

 زرانلل ًاقحس

 ينايرش يبلق قلخُي م
 زاد اي ًادبأ

 .ميظع تلعف اذإ كيلع راع هلثم يتأتو قلخ نع هنت ال (ه

 .«ًانمؤم تسل مالسلا ٌمكيلا ىقلأ نمل اولوقت الوإ» :ىلاعت لاق (و

 ءايلوأ نم هللا نود نم مكلامو رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو :ىلاعت لاق (ز

 .4نورصنت ال مث

 -:يلي اميف عراضملا لعفلا نم يضاملا لعفلا زّيم (1)

 .اهاسد نم باخ دقو اهاكز نم حلفأ دق .اهاوقتو اهروجف اهمهلأف...]+ :ىلاعت لاق ()

 هوبذكف .اهايقسو هللا ةقان هللا لوسر مهل لاقف .اهاقشأ ثعبنا ذإ .اهاوغطب دومت ثبذك

 .«اهابقع فاخي الو .اهاوسف مهبنذب مهبر مهيلع مدمدف اهورقعف

 نومركت ال لب ًالك .نناهأ يبر لوقيف هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ اأو :ىلاعت لاق (ب)

 اذإ الك .ًامج ًابح لاملا نوبحتو .ام ًالكأ ثارتلا نولكأتو .نيكسملا ماعط ىلع نوضحت الو .ميتيلا

 .ه(اكد ًاكد ضرألا تكذ
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 تومي ال مث ىربكلا رانلا ىلصي يذلا ىقشألا اهبنجتيو ىشخي نم ركذيس] :ىلاعت لاق (ج

 4....ىرت نم حلفا دق .ىيحي الو اهيف

 هل تنأف .ىنغتسا نم ْأّمأ .ىركذلا هعفنتف ٌركذي وأ زي هلعل كيردي اموإ+ :ىلاعت لاق (ء

 .4(ىهلت هنع تنأف .ىشخي وهو .ىعسي كءاج نم اًمأو ءىزي الأ كيلع امو .ىّدصت

 بلقو مزجو يفن ةادأ :مل ١-

 ىنعم مزجلا ىلع ةفاضإ تدافأ عراضملا لعفلا عم مل نإف .بذاكلا حلفي م تلق اذإف

 يف كلذكو يضاملا يف خلفي مل وهف .يضاملا ىلإ عراضملا لعفلا ىنعم تبلق اهنا تدافأ مث يفنلا

 .كلذ لكل ةفاضا عراضملا مزج تاودأ نم يهو .ًاعراضم ًالعف حلفي نأل رضاحلا

 رذعت رذعتلا ىنعمو رذعتلل فلألا ىلع ةرسكلاو ةحتفلاو ةمْضلا) ثالثلا تاكرحلا ردقت -'"

 .فلألا ىلع ةكرحلا روهظ

 .اهقطن لقث وه لقثلا ىنعمو .لقثلل (ءايلاو واولا) ىلع (ةحتفلاو ةمضلا) رذقتَو

 .ةليتفلا نم تيزلا لاعتشاب ءيضملا ءزجلا ةيقب :ةلابذ -'

 .ةرشابم ديلا يلي يذلا مظعلا وه :مصعملا

 .ةحولملا ديدشلا ءاملا وه :حاجأ

 .ضرألا يف هؤام بهذ :راغ

 .هراثآ تلاز ام :سمطنم

 روبقلا :دوحللا
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 .ةوطخ عمج .نامزلا تاوطخ :نامزلا ىطخ

 رباصل الإ لامآلا تداقناامف ىنملا كردا وأ بعصلا نلهستسال -ع

 (نأ ىلإ) ينعت تيبلا يف وأ

 دقو ءايشألا دوجو ىلع ةلالدلا ةيعطق يهو ريكفتلا يف ساسألا يهو :ةيلقعلا ةقيرطلا

 .تايهاملا يف تثحب اذإ ةينظ نوكت

 طبرلا ةوق هيف يذلا غامدلا ىلإ ساوحلا ةطاسوب سوسحملا عقاولا لقن وه :لقعلا

 .ةقباس تامولعمب هريسفتو

 نمو ةيلصألا اهلماوع ريغ لماوعو فورظل ةسوسحملا ةداملا عاضخا يه :ةيملعلا ةقيرطلا

 .ةقيقح ىلإ لوحتت دقو ةيرظن ىلإ لوصولل اهتبرجتو اهتظحالمو اهتدهاشم مث

 .عقاو ىلع قبطنا ركف يه :ةقيقحلا

 لثم .ةجيتنو ىربك ةمدقمو ىرغص ةمدقم ةروص يف راكفألا عيمجت يه :ةيقطنملا ةقيرطلا

 ىربك ةمدقم نيرصاعملا ءارعشلل ديدج يبدأ نف رحلا رعشلا

 ىرغص ةمدقم رصاعم رعاش بايسلا ركاش ردب

 ةجيتن رصاعم نف رحلا رعشلا نذإ

 ةيئارقتسالا ةقيرطلا ىمسيو

 روصلاو تاملكلا ءاقتناو لايخلا ىلع دمتعت .رثنلا وأ مظنلا يف ةقيرط وه :يبدألا بولسألا

 .فطاوعلا ىلع دمتعت امك .ةينفلا
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 رمألا لعف

 ةرايسلا بكاوكلا

 .ملعتو أرقإ

 مهفإ .ءوضلاو ةرارحلا لسرت يتلا ةراحلا تازاغلا نم ةمخض ةرك نع ةرابع وه :مجنلا

 ام ىلإ عجراف .هيلع سكعنم لا ءوضلا ةطاسوب عشي ريغص مسج وهف :بكوكلا اّمأ .ًاديج كلذ

 .هتءارق دعأف ًاحضاو كلذ دجت مولعلا جهانم يف بتك

 ةرايس بكاوك ًاعيمج اهنأ نم مغرلابو .ةفلتخم بكاوك نم لكشم رايس بكوك لك نإ

 -:يلي امم ةرايسلا بكاوكلا نوكتتو .ةيسمشلا ةعومجملا نم ءزجو سمشلا لوح رودت

 -:دراطع

 هل سيلو هحطس ىلع نيكارب تاهوف ةدعو .ةملظم قطانم هيف ريغص يرخص بكوك وه

 .هركذتو كلذ هقفاف .عون يأ نم ءام وأ يوج فالغ

 -:ةرهزلا

 ضماحلا نم ةنوكم .ءاضيبلا مويغلا نم ةقبطب هاطغم يهو .ةيبابض ءاضيب ةرك لكشتو

 .ءاطا راخب نم سيلو ءاهمويغ تحت ةرشابم نوكتملا يتيربكلا

 ال يذلا ءنوبركلا ديسكأ يناث زاغ نم ةريبك ةيمك نم نوكمف .ةرهزلل يوجلا فالغلا اّمأ

 ةجرد 02٠0١0 هحطس ىلع ةرارحلا ةجرد لصت كلذل .ءاطغلاك سمشلا ةرارح بجحيو قشنتسي

 .ًاديج كلذ ركذتف .ةرهزلا بكوك ىلع ءاما ضعب دجن ام ًاردانو رفصلا تحت

 -:خيرما

 فالغ هلو .ضرألا مجح فصن همجح غلبيو «هيراحص نول ببسب ءرمحألا بكوكلاب فرعي

 مويغلا هنم نوكتت يذلا نوبركلا ديسكأ يناث نم فلؤم يوج
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 ةايح دوجو نوضرتفي نيذلل لقف .خيرملا حطس ىلع ةايح دوجو ىلع لئالد دجوُت ال نآلا ىلإو

 .رفصلا تحت ةجرد ٠١ نم رثكأ ىلإ لصت ءاتشلا يف هترارح ةجرد نأ ةحطس ىلع

 -:يرتشم ا

 نم ةنوكم يهو .هلوح رودت ةنولم طئارش هلو ءرارفصالل ةلئام ةركك ريدتسم بكوك هنإ

 نم ةفلؤم ةمخضلا ةركلا هذهو .مويغلا يف حضاو لكشب ةيئرم يهف ءارمحلا هتعقب امأ ,مويغلا

 يف يأ بكاوكلا زكرم وحن انهجتا املك فثكأ حبصيو مويليهلاو نيجورديهلا نم همظعم لئاس

 .ميظعلا كبر مساب حّبسف .هطسو

 -:لحُز

 يهو ةئلألتملا تاقلحلا نم ةعومجم هلوح رودتو ءلئاسلا نيجورديهلا نم فلؤم بكوك

 مّظعف .هلوح تارادمب اهعيمج كرحتت ًادج ةريغصلا رامقألاك ودبت ةريغص تاميسج نم ةنوكم

 .هناحبس قلاخلا

 :سوناروأ

 لوح رودت يتلا نم ًامالظ رثكأ ودبت اهنكلو هلوح رودت تاقلح هلو ديعب بكوك وهو

 .لحز

 :نوتبن

 .ملظم رضخأ بكوك

 :وتولب
 فلتخم هرادمو ءانرمق نم رغصأ هنأ ةجردل .ةيسمشلا ةعومجملا يف رايس بكوك هْنإ

 .نوتبن بكوك نم سمشلا ىلإ برقأ هلعجي امم ءزكرملا

 هرطق لوط غلبي .اهرادم جراخ كرحتيو سمشلا ىلإ بكاوكلا برقأ وه دراطع بكوكو

 ودبي كلذل .يسلطألا طيحملا مجحب ًابيرقت هعاستاو ليم
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 ًابيرقت ضرألا مجح همجح غلبي يذلا ةرهزلا بكوك هيلي مث .طقف ضرألا نم ءزج مجحك

 بكاوكلا نم هريغ نع ةرهزلا بكوك زيمتيو .ليم ا/,1/7 ضرألا رطق امنيب .ليم ا/,١٠1 هرطقف

 .خيرملا هيليو ضرألا بكوك يتأي مث .برغلا ىلإ قرشلا نم .يفلخ هاجتاب رودي هنأ

 ربكأ وهو .ةدحاو ةرود لمكيل ةنس ١١,5 قرغتسي .سمشلا نع ديعبلا يرتشملا بكوكو

 .ةرم ١١ يلاوحب ضرألا رطق نم ربكأ يا ليم 88.٠١ هرطق غلبي ثيح بكاوكلا

 نييالب نم فلأتت يتلاو .هب ةطيحملا تاقلحلا نم ةعومجملا كلت وه لحز بكوكو

 .تارم 9 يلاوح ضرألا رطق نم ربكأ يأ ليم 0,٠٠١/ هرطق غلبيو رغصلا ةغلابلا تاميسجلا

 غلبت ةيوازب هروحم ليميو ليم 77٠٠١ هرطق غلبي يذلا سوناروأ بكوك كلذ دعب قأيو

 ١,0. غلبت ةيوازب ضرألا ليمت امنيب 8

 .ليم ٠٠٠٠٠١ هرطقو نوتبن هيليو

 .سمشلا نع ًادج ديعب وهو ليم 1,870 يلاوح هرطق غلابلا وتولب بكوكو

 رهاش .د 706 .7507” ةحفص خيراتلا ثادحا ةعوسوم نع)

 (خيرشوا بيذ
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 -:باعيتسالاو مهفلا ةلئسا ١-

 نم بكوك يأ حطس ىلع ةايح دجوت له .ةرايسلا بكاوكلا ةعطقل كتءارق لالخ نم (أ)

 .صنلا يف ةروكذملا بكاوكلا

 ؟لئاس مأ بلص لحز بكوك له (ب)

 ؟يرتشملا اهنم نوكتي يتلا ةمخضلا ةركلا فلأتت مم (ج)

 ؟صنلا يف ةروكذملا بكاوكلا هذه ربكأ نم (ء)

 ؟بكاوكلا رغصأ نم (ه)

 وتولب -

 نوتبن -

 دراطع -

 ؟ًابيرقت ضرألا مجح همجح غلبي يذلا بكوكلا وه نم (و)

 .ليم ٠٠٠٠١ هرطق يذلا بكوكلا مسا ام (ز)

 .نيوكتلا ثيح نم بكوكلاو مجنلا نيب قرفلا ام (ح)

 .ضرألا اهنم يتلا انتعومجم مسا ام (ط)

 .مسألا اذهب يمس اذاطو رمحألا بكوكلاب يمس يذلا بكوكلا نم (ي)

 .ةرايسلاب بكاوكلا تيمُس اذامل (ك)

 .هل يوج فالغ ال يذلا بكوكلا نم (ل)

 .بكاوكلا هذه رودت مجن يأ لوح (م)

 ؟ةرهزلا بكوك ةرارح ةدرد غلبت مك (ن)

 .رفصلا تحت م١٠٠٠ -

 .رفصلا تحت م١٠ -

 .رفصلا تحت م٠6 -

 0ا/



 .هريغب ءيضُم ْمَأ هسفنب ءيضم رمقلا له (س)
 نم .ةرارحلا هذه ضرألا دمتست نيأ نمف ضرألا ىلع ةايحلا ساسأ ةرارحلاو ءوضلا (ع)

 سْمّشلا -

 ةرهزلا -

 .يرتشم ا

 :يه ئراقلل اهلاصيإ فلؤملا دارأ يتلا ةماعلا ةركفلا ام (ف)

 .ةيسمشلا ةعومجملا نع تامولعم ضارعتسا -

 نوكتت ممو ةيسمشلا ةعومجم لا يف رودي اذام فرعنل -

 .ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلدأ داريإ -

 .ضرألا بكوك ىلع الإ انتعومجم يف ةدوجوم ريغ نآلا ةياغل ةايحلا نأ ملعن ىتح -

 :هركذ ام لك

 -داَمَأ وه .ةلاقملا هذه يف بتاكلا هعبتأ يذلا بولسألا (ص)

 .يبدألا بولسألا -

 .يملعلا بولسألا -

 -:وه ,ةعطقلا هذه هيلإ يمتنت يذلا يبدألا نفلا (ق)

 .ةريصقلا ةصقلا -

 .ةيملعلا ةلاقملا -

 .ةرطاخلا -

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« ةراشا وأ" ةراشا عض .يلي ام يملعلا بولسألا تافص نم (ر)

 .ةدحاولا ةلالدلا تاذ ظافلألا ىلع زيكرتلا ( )
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 .اهلسلستو راكفألا بيترتب مامتهالا ( )

 .لايخلا ىلع دامتعالا مدع ( )

 .ةفطاعلا نم ولخلا( )

 .رطاخلا دنع ةينفلا روصلا داريإ ( )

 .لقعلا ال نادجولا بطاخت ( )

 .نيموهفملا نيذه دحأ نيع .ةعوسوم ةملك ىنعم ام (ش)

 .ةيناسنإلا فراعملا فلتخم يف ركذت تامولعم نع ةرابع يه -

 .اهيف عسوتلاو نيعم عوضوم نع راكفألا داريإ يه -

 -:ةيوحن ميهافم -3”

 ؟(رمألا لعف) هفيرعت ام ١-

 لعافلا نم لعفلا عوقو هيف بلطي .بلطلاب نرتقم ثدح ىلع لدي ىنعم رمألا لعف

 .يندرألا باتكلا ضرعم ىلإ ٌبهذإ .لاثم .رمألا مال ريغب بطاخملا

 ؟هتمالع ام -''

 نيذه نم دبالو .ةبطاخملا ءاي هلوبقو .ءيشلا بلط ىلع هتعيبطب لدي نأ يهدبلا نم

 .اهبحاص تلتق ةملك برف تمصا ىتفلا اهّيأ .لاثم .عراضملا لعفلا نع هقّرفن ىتح نيطرشلا

 .ناميإلا نم ءايحلاف يتمصا ةاتفلا اهّتيَأ

 ؟هتكرح ام ٠-

 .يلاتلا وحنلا ىلع ًامئاد ءانبلا هتكرح

 .ةوسنلا نون هب تلصتا وأ ءيش هب لصتي ممل اذإ نوكسلا ىلع ىنبي .أ

 .ينيوزقلل عبسلا تاقلعملا يسردا
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 لابقإ دمحم دئاصق نشسردا

 .رخآلا لتعم ناك اذإ ةلعلا فرح فذح ىلع ىنبيو -ب

 (هللا قتا يبنلا اهيأ اي) :لثم

 .ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نينثالا فلأب ًالصتم ناك اذإ نونلا فذح ىلع ىنبيو -ج

 كءام يعلبا ضرأ اي .لاثم

 مكبر اوقتاو ءاسردا

 .ةفيفخلا وأ ةليقثلا ديكوتلا نون ىدحإ هب تلصتا اذإ حتفلا ىلع ىنبيو -د

 :هماكحأ ام -ع

 .ًامئاد ًابوجو رتتسم رمألا لعف يف لعافلا -أ

 لثم نونلا ترسكو فلألا تتبث ةينثتلا ريمضب ةددشملا ديكوتلا نون تلصتا اذإ -ب

 نونلا لبق ام مضو ًابارعإ تيقبو ةباتكو ًاظفل واولا تفذح ةعامجلا واوب تلصتا اذإو .نابتكا

 تيقبو ةباتكو ًاظفل ءايلا تفذح ةبطاخملا ةثنؤملا ءايب تلصتا اذإو .نيّثكا لثم اهفذحل ًاراهظإ

 اهلك تالاحلا هذه يف رمألا لعف ىقبيو .نبتكا وحن اهفذحل ًاراهظا نونلا لبق ام رسكو ًابارعا

 فوذحملا ريمضلاو .نينثالا فلأو ةبطاخملا ءايو ةعامجلا واوب هلاصتال نونلا فذح ىلع ًاينبم

 .لعاف واولاو ءايلاو فلألا

 .ةيلاتلا لمجلا يف تاغارفلا لمكأ -0

 م تليامت ينيلون تاه تلق اذإ (أ)

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو .ةبطاخملا ءايب هلاصتال ....... فذح ىلع ينبم رمأ لعف :يتاه

+. 



 دحأ هللا وه لق (ب)

 )جر

 اداز ةمايقلل غسباو ًابسلط لممجاف موي موي ٌقزرلا ِنآ

 ................ ريمض هلعافو ........فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف :غبا

 ًانيل ًالوق هل الوقو ()

 ريمض نينثألا فلأو :نينثالا فلأب هلاصتال ....... فذح ىلع ينبم رمأ لعف ...... الوق

 (ه)

 رجفلا يلاعالإ ضسي ملَزاِبلاف ًايلتعم دجملا تاوهص ىلإ ضهناف

 ......... لعافلاو .رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :ضهنا .اهلبق ام بسح ءافلا :ضهناف

 كن هريدقت

 .بلقو مزجو يفن فرح مل :ضري مل

 .هرخآ نم ةلعلا ..... همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :ضري

 .ىصح نيرثكألا نإف ٌمامأ يريس (و)
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 -:يلاتلا صنلا لالخ نم رمألا لعف نيع -7

 ررس ىلع ًاناوخا لغ نم مهرودص يف ام انعزنو «نينمآ مالسب اهولخدا]+ :ىلاعت لاق (أ)

 .«ميحرلا روفغلا انأ ينأ ّيدابع ءيبن .نيجرخمب اهنم مه امو بصن اهيف مهسممو ال .نيلباقتم

 .راجلا قح عرا (ب)

 ًاريبخ رشّتسا (ج)

 .ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا :ىلاعت لاق (د)

 .كردق هللا عفري سانلل ْنَعَضاوَت (ه)

 -:يلاتلا لودجلا يف تاغارفلا لمكأ (0)

 -:ىلع ىنبيو ًامئاد ينبم رمألا لعف

 هب تلصتا اذإ حتفلا اذإ نونلا فذح ةلعلا فرح فذح ......  ناك اذإ نوكسلا

 ديكوتلا...... ىدحإ .....  فلأ هب تلصتا 0... ًالصتم ناك اذإ 0... لصتي مو رخآلا

 51 وأ ةليقثلا ءاي وأ .وأو وأ

 رمألا لعف تحت طوطخ ةثالثو عراضم لا لعفلا تحت نيطخو يضاملا لعفلا تحت ًاطخ عض (0)

 :يلاتلا صنلا يف

 نإ ءاليوط ًاليل هّحبسو .هل دجساف ليللا نمو .اليصأو ةركب كبر مسا ٌركذاوإ» :ىلاعت لاق

 انئش اذإو مهرسأ انددشو مهانقلخ نحن .اليقث ًاموي مهءارو نورذيو ةلجاعلا نوبحي ءالؤه

 .«(اليدبت مهلاثمأ انلدب

1 



 -:يلي اميف رمألا لعف يف ءانبلا ةمالع ْنيع (9)

 لترو هيلع دز وأ .اليلق هنم صقنأ وأ هفصن .ًاليلق الإ ليللا ْمق لمزملا اهيأ ايإ+ :ىلاعت لاق ١-

 .4(ًاليقث ًالوق كيلع يقلنس انإ .اليترت نآرقلا

 ًاضرق هللا اوضرقأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو هنم  رسيت ام اوأرقافإ :ىلاعت لاق -؟

 .ة(ًانسح

 :لوقلا نحف نع اوكيناسل اكينها

 ٌرابدإ ل يللا دو سل دعي مو مهرئاومض تتام دق ةيخأ يكبإ -«

 َدْزَت الو .تانمؤملاو نينمؤمللو ًانمؤم يتيب لخد نمو يدلاولو يل رفغا برإ# :ىلاعت لاق -

 .ه(ارابت الإ َنيملاظلا

 فراعملاو دئاقعلا هيلع موقت يذلا ساسألا لمشتو ةايحلا يف رظنلا ةهجو يه :ةراضحلا

 .مولعلاو

 اهنأ الإ .ةيملاع يهو ةيبيرجتلا مولعلا نم ةعبانلا ةسوسحملا ةيداملا لاكشألا يه :ةيندملا

 .فيظوتلا دنع ةايحلا يف رظنلا ةهجو نم قثبنت نأ دبال

 ملع مهو .سومشلاو موجنلاو بكاوكلا يف ثحبي يذلا ملعلا كلذ وه :كلفلا ملع

 .ناسنإلا اهيلع طح يتلا بكاوكلا نم ليلق يف الإ ةدهاشم

 .بارعإلا هنمو .مادختسالا دنع تاملكلا رخاوأ لاح ثحبي يذلا ملعلا وه :وحنلا ملع

 عاونأ نعو ةايحو تومو روطت نم اهيلع يرجي امو اهلصاو تاغللا يف ثحبي :ةغللا ملع

 ... تاغللا

 ا



 هبصاونو بوصنملا عراضما

 نوسردنا

 ريطاسألاو نجلا صصق ريمأ

 وهو دالبلا ريمأ نم ًةبه بلطيل موي تاذ بهذ .يفاكسإ ةلمرأ نبا وه ًاريقف ًايبص نأ ىحي

 املف .هينامأ ىلإ هأامظ يورت نل يتلا .صصقلا ىورو هومس مامأ ىنغف .هبلط بيجي نأ عمطي

 لصأل ةيرعشلا تايح.رسملا ّبتكا نأ دوأ :يبصلا باجأ .هبلط بيجيل يغبي اذام ريمألا هلأس

 :قيهوم ووطأ ى ىللا عزسملا ىاع لكمأ نأ نيزأو قده

 .ءكحضلا ىلع ثعبي يذلا مخضلا فنألا يذ ءروسجلا ئربلا يبصلا ىلإ ريمألا رظنف

 رخآ ءيش اهتباتكو ءيش تايحرسملا ةياور نإ ءراكناو بجعتب هباجأو .نيتنيزحلا نينيعلاو

 لثم كديفتف ةنهم ملعتت نأ يه كيلإ يتحيصنو ءكتحلصم لجأ نم كلذ كل لوقأ .فلتخم

 .ًالثم ثاثألا ةعانص

 هلزنم ىلإ بهذ .ةقراخلا ةيرقبعلاب لب .طقف ةميلسلا ةرظفلاب عتمتي نكي م يبصلا نكلو

 .يلابماللا هُّمأ جوزو ةنيكسملا هّمأ عدوو ,دوقن نم اهيف رخدأ ام ذخأو ؛هدوقن ةلاصح مطحو

 فحتلاو ,ضرألا شرتفأ فوسو .احيرتستف ضرألا يف يريس يامدق اي ايه لاقو ثحبلا ةلحر أدبو

 .لومخلا شيع نم ىلإ بحأ ينيع رقتو شيخلا سبلأو ءامسلا

 نايتسيرك سناه مسا دعب دلوت مل لايجأ هيف فرعت موي قأيس هنأ نم ًاقثاو ناك دقل

 .همّركتو نسردنأ

 هدلاو نم هعمس اهضعبف .ريطاسألاو نجلا صصقب ًاعبشتم نوسردنا ناك
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 يتلا ةحيرملا ةديفملا ةنهملا كلت :ةيذحألا عنص يف لغتشا ذإ ءودبي ام ىلع ًايركف ًابوهوم ناكو

 .هتايح لاوط اهسرامب لظ

 هّمَأ نكت مو ؛ةليلو ةليل فلأ ةءارقب ىلستي هدلاو ناك مونلا دعوم ليبقو ءاسملا يفو

 ةملك لك ىلإ مامتهاب يغصي حوري امنيب داقرلاب رهاظتي ناكف وه اّمأ .اهنم ًائيش مهفت ةنيكسملا

 .عفترم توصب هدلاو هأرقي امم

 اهلقانتت يتلا صصقلا ىلإ ناسحالاو ربلا تيب يف جسنلا ةفرغ جراخ يغصي ناك راهنلا يفو

 نم اهيف ناك ام ردقب تافارخلاو ريطاسألا نم كرامندلا يف ناك نامزلا كلذ يف هنأب كلذ ءزئاجعلا

 .قالقللا رويط اهيف ششعت يتلا شقلا فوقس

 رزجلا اهقوطت يتلا ةكلمملا يهو ةيفارخلا صصقلا نطوم اهنأك ودبت كرامندلا لازت امو

 .طبلا اهيف حبسي يتلا ةيئاملا قدانخلا اهب طيحتو .دونجلا اهتسارح ىلع موقت يتلا اهعالقب

 اهريطاسأ اهل يتلاو م0١18 ةنس سناه هيف دلو يذلا هسأر طقسم يهو .تاذلاب هندوأ ةنيدمو

 .ىصحت الو دعت ال يتلا ةريهشلا

 ينغلا عمتجملا نم ناسحلا ىدحإ تصوأ امدنع هيلع تطبه ةورثلا نأ هدلاو دقتتعا دقو

 ألم امم .نمثلا عفد تضفر امدنع هنظ تبيخ اهنكلو .نوللا يزمرق يريرح ءاذح ىلع هندوأ يف

 ةمدقلا ةيسندوالا ةروطسألا عم سناه اهجزمف .ةاسأملا هذه مهتزه دقو .ًاسؤبو ةرارم هلزنم

 ةيملاعلا امنيسلا ةشاش ىلع تجرخا دقلو ةروهشم لا نيرمحألا نيئاذحلا ةصق اهنم علطاو

 رحس نأ ىلع كلذ لد دقلو .هصصق رئاس اوأرق امك اهوأرق نأ دعب سانلا نم نييالملا اهدهاشو

 يلامج عادبإ ىلإ - ةرارم رثكألا ناك نإو ىتح - ملأ يأ ليوحت ىلع ةردقلا يف نمكي ةيرقبعلا

 اذه يف بتك ام عورأ اهلعلو ةيفارخلا هصصق رس نأ يف نمكت هتيرقبعو .نيرخآلا ىلإ ةبسنلاب

 ةايحلا قئاقح نوسردنا فرع دقلو انب رمت يتلا ةيمويلا قئاقحلا نم ريثك ىلع موقي لاجما

 .ركبم تقو يف ةيساقلا
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 سرد نأ دعب .نغاهنبوك يف هشيع بسكي يكل ةرشع ةعبارلا يف وهو هلزنم نوسردنأ رداغ

 دي دم يف بغر نم ضعبو ينوبيس روسفوربلا لضفب ءانغلا لوصأ يقيسوملا ينطولا دهعملا يف

 هذه نم يأ يف حجني نأ نود .هيلابلا صقرو ةينيتاللا ةغللا هتسارد نع ًالضف .هيلإ ةدعاسملا

 .لوقحلا

 ىقبي ناك ام ًابلاغو .هموي لاوط اهيف يضقي ناك يتلا ةيّلعلا يف صصقلا ةباتك ىلع فكع

 بجعأ نأ ءينوك سانوي ىعديو يلملا حرسملا يريدم دحأ ثبل امو أفدي يكل ةباتكلل ريرسلا يف

 ناك يذلا غنلزيام نوميس هريدي ناك يذلا دهعملا يف هل ةيسارد ةحنم نيمأت ىلع لمعف هصصقب

 ناك املاطو هبهاوم ببسب هنم دسحلا ديدش ناكو ًالشاف ًارعاش ناك اذه غنلزيام نأ الإ

 .عيمجلا نم هوركم اذه ىلع وهو .هيلع روثيو هنم بضغي

 نوميس ناك دقف كلذبو .ةعرسب مهباجعإو مهبح بطقتسي نأ شسردنأ عاطتسا نيح يف

 ةريثك ًانايحأ همرحيو هسورد يف لشفي هلعج ىلع لمعي فصلا يف هيلع مكهتلا مئاد غنلزيام

 .ةئفدتلاو رانلاو ماعطلا

 ىلع رطيسي ناك هنأل هدهعم يف هئاقبإ ىلع ًاصيرح ناك ريقحلا زوجعلا صخشلا اذه نأ الإ

 .مهل نجلا صصقو ريطاسألا هتياورل ماظنلاو ءودهلاب نوديقتي مهلعجيو ذيمالتلا

 ذخأت تقولا كلذ ذنم تأدب .ةدلاخ ةيكيسالك دعب اميف تحبصأ يتلا ريطاسألا هذه

 هيهجوم رثكأو هئاقدصأ لضفأ نونوكي دالوألا أدب .دبألا ىلإو .ةرتفلا كلت ذنمو .قاربلا اهلكش

 لامكال نغاهنبوك ىلإ هداعأو هدهعم نم نلوك هعزتنا هل غنلزيام ةلماعم ءوس تناب املف .ةمكح

 .هسورد

 ةرسا .هتايح يف اهفرع يتلا ةديحولا ةرسالا (يكلملا حرسملا ريدم) ينوك ةرسأ تتاب اذكهو

 ىلع هيمدق يقبيو حالصالا عدي نأ اهبجاو نم تأر بوهوم باش
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 ةيموكح ةفيظو داجيإل ىعستو فخسلاب اهتتعن يتلا ةباتكلا رجه ىلع هثحت تحارف .ضرألا

 .هل ةعضاوتم

 نورياب وأ كرامنادلا ريبسكش نوكيل حفاك تاونس لاوطف ًائيطب ناك هسفنل همهف نكل

 نيح يف ةيسنم مويلا اهلكو ةيواسأملا تايحرسم او ةيسنامورلا تاياورلاو محالملا ةباتكب .كرامندلا

 اهنم ًادلجم ةنس لك يف زجنُي ناكو .ًادلجم نيثالثو ةعبس اهنم عبط يتلا ريطاسألاو صصقلا نأ

 رابكلاو ثادحألل يصصقلا بدألا ماع يف همسا تدلخ بتكلا هذهو .ديجملا داليطا ديع ةبسانمب

 ةيرخسلاو نيزحلا لامجلاو ةيبرغلا ةقيقحلا نم ًازنك ربتعت يتلا صصقلا هذه .ءاوسلا ىلع

 .ءارقلا مامأ لبق نم هلثم عضوي مم امم .ةكحضملا

 لبقتسا .هترداغم نم ةنس نيسمخ يلاوح دعب راغلاب ًاللكم هسأر طقسم ىلإ داع امو

 نجلا صصق ريمأ وهو اهيلإ داعو يفاكسا نبا وهو هتيرق رجه يذلا وهو .نيحتافلا لابقتسا

 دشنت عومجلاو .ناكم لك يف فرفرت ءاضيبلاو ءارمحلا ةيكرامندلا مالعألا تناك دقو .ريطاسألاو

 .دالبلا ءاجرأ فلتخم نم يناهتلا هيلع تلاهناو .همساب فتهتو هيناغأ

 ؟ًايكيرمأ مأ ًايبوروأ نوسردنا ناك له -أ

 .هيف ةباتكلاب عرب يذلا يبدألا نفلا عون ام -ب

 :نم نوسردنا ناك له -ج

 .ءايرثألا ةقبط -

 .ءارقفلا -

 .ىطسولا ةقبطلا ءانبأ نم مأ -

 .كرامندلا دالب ريمأ هل اهمدق ىتلا ةحيصنلا ىه ام -د
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 :يلي اميف ةرابع لك مامأ ا“ أطخ وأ ” ةمالع عض (ه)

 .ةصقلا رصانع نم نامزلا( )

 .ةصقلا رصانع نم ناكملا( )

 .ةصقلا رصانع نم ءزج ثادحألا لسلست ( )

 .ةصقلا رصانع نم ةدقعلا( )

 .ةصقلا رصانع نم لحلا( )

 .ةصقلا رصانع نم درسلا( )

 .ةصقلا رصانع نم راوحلا( )

 .ةصقلا رصانع نم ناونعلا ( )

 -:له مونلا لبق نوسردنا دلاو أرقي ناك اذام (و)

 .ةيرحبلا دابدنس صصق أرقي ناك )١(

 .شيماجلج ةمحلم أرقي ناك (5)

 .ةليلو ةليل فلأ أرقي ناك (؟)

 .لصأ ىلإ دوعي يبدأ لمع يه ةليلو ةليل فلا (ز)

 .يدنه )1(

 .يسراف (؟)

 .يبرع (9)

 سراف دالب هتظفح ةدع تافاقث نم طيلخ وه (ع)

 .ةميدقلا ةيسندوألا ةروطسألا يف نوللا يزمرقلا رمحألا ءاذحلا ةصق لخدا اذاط (ح)

 .عيمجلا مأتف .نمثلا عفدت محو اهل ءاذحلا اذه ةعانص هدلاو نم تبلط ةريمألا نأل -

 .ءاينغألا ىلع دقحلا باب نم -

 .نمثلا عفدت مل امدنع ةريمألا فرصتب بجعأ نوسردنا نأل -
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 وه له .نوسردنأل هثعب ّْنمأ يذلا مسا ام (ط)

 .ينوك سانوي -

 .تربور دراودا -

 .عنلزيام نوميس -

 .هنطو ىلإ نوسدرنا داع ةنس مك دعب (ي)

 .ريطاسألاو صصقلا يف نوسردنا اهبتك يتلا تادلجملا تغلب مك (ك)

 .ًاذلجم الاب -

 :ادلجيو

 ادام 8

 .ةلماعم نسوردنال غنلزيام نوميس اهلماع يتلا ةلماعملا تناك له (ل)

 .ةنونح ةبيط -

 .ةدقاح ةيساق -

 .اهيف ةدوم الو ءادعال ةيداع ةلماعم -

 .نوسردنا اهيف دلو يتلا ةنيدملا مسا (م)

 .نغاهنبوك -
 .هسندوأ -

0 

 .نوسردنا دلاو اهب لمعي ناك يتلا ةنهملا ام (ن)

 .ةيذحألا عنص -

 .ثاثألا ةعانص -

 كانيلا
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 .هلزنم رداغ امدنع نوسردنا نس تناك مك (س)

 .ةنس - ١6

 .ةنس - ١6

 .ةنس ١١ا/ل -

 .ريطاسألاو نجلا صصق يف نوسردنا بتك اذامل (ع)

 .هيلايخ هتيلقع نأل -

 .ةيفارخلا صصقلا نطوم تناك نغاهنبوك نأل -

 .صصقلا نم عونلا اذه نوبحي كاذنآ سانلا نأل -

 نكد اه لك

 .ةغللاب هذه هصصق نوسردنا بتك (ف)

 .ةينيتاللا -

 .ةيزيلجتإلا -

 .ةيكرامندلا -

 .هيلع هدقحو هل هدسح مغر هدهعم يف نوسردنا ءاقبا ىلع ًاصيرح نوميس ناك (ص)

 .ًايدام هنم ديفتسي ًاينغ ناك هنأل -

 .ريطاسألا مهل يوريو ماظنلاو ءودهلاب ذيمالتلا طبضي ناك هنأل -

 .كلذ حّضو .كرامنادلا ريبسكش ىمسي نوسردنا ناك له (ق)
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 -:ةيوحن ميهافم 37

 .بصان فرح هقبس اذإ عراضملا لعفلا بصني ١-

 :وأ :ةيعملا واو «ةيببسلا ءاف .دوحجلا مال ءليلعتلا مال .نذإ .ي نل .نأ :يه ةبصانلا تاودألا ١-

 .(ليلعتلا وأ ءاهتنألا ىلع لدت يتلا) ىتح .الإ وأ (ىلإ) ىنعمب يتلا

 *نيدلا موي يتئيطخ يل ٌرفغي نأ عمطأ يذلاو)» :ىلاعت لاق *
 -:رعاشلا لاق *

 اررصلا ّقعلت يىتح ّدجملا ملبتنل هلكآ تنأا رمت دجملا بسحتا ال

 «نزحت الو اهثيع ّرقت ي هّمأ ىلإ هانددرف# :ىلاعت لاق *

 ه(انل اوعفشيف ءاعفش نم انل لهف  :ىلاعت لاق *

 مب اظع ض اعيذ اذإ 5ك لع ا ع 4 آثم يأ و - اخ ٠ < 4 دتال

 فوُم لإ : 0 ىلإ | ّ 00 هم ةءا : 7 0

 .ةبصانلا تاودألا ىنعم -٠ل

 ديفتو «هل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخي نلإ# :ىلاعت هلوق لثم لابقتساو بصنو يفن فرح :نل (أ

 .ديبأتلا ىلع ىفنلا

 .(حيرتسا ْى تئج) لابقتساو بصنو يردصم فرح 3 ب

 :يهو .طورش ةثالثب عراضما بصنتو .بصنو ءازجو باوج فرح :نذإ (ج)

 .مالكلا لوأ يف ٍيقأت نأ ١-

 .لبقتسملا ىلع اهلعف لدي نأو -"

 .لصاف اهلعف نيبو اهنيب لصفي ًالأو ١-

 .لابقتساو بصنو يردصم فرح :ْنَأ (د)

 .لعفلا لوصح اببس للعت يهو :ليلعتلا مال (ه)

 ا/ا



 .اهب رورجم مسا اهدعب عراضملا لعفلاو نأ نم ردصم لاو رج فرح يهو :دوحجلا مال (و)

 :ىلاعت لاق (يفنم نوكب لوقنو) رهاظ اهمساو صقان ضام لعف (ناك) هدعب يفنب ماللا قبستو

 .«مهبذعيل هللا ناك امإ+

 .نيطرشب لمعتو فطعلا ىنعم اهيف ةيئانثتسالا الإ وأ ىتح ىنعمب يتلا :وأ (ز)

 .اهناكم يف ىتح عضوو فذحلل ةحلاص نوكت نأ ١-

 .(ىنعملا كردأ وأ بعصلا نلهستسال) .اهلحم ةيئانثتسالا الإ عضن نأ -؟

 هيلع َحربن نلإ# :ىلاعت هلوق لثم ءانثتسالا وأ ليلعتلا وأ ةياغلا ىلع ةلالدلا اهانعم :ىتح (ح)

 .«ىسوم انيلإ عجري ىتح نيفكاع

 .ةيباوجلا ةيببسلا ىلع هتلالد عم بيقعتلاو بيترتلا ديفي فرح يهو :ةيببسلا ءاف (ط)

 .دوحجلاب مهتأف لضفلا ركنأ تسل .يفنب قبست نأ اهطرشو

 ماهفتسا وأ ضح وأ يهن وأ رَّمأ بلطب قبست نأ

 ًاميظع ًازوف ٌروفأف مهعم تنك ينتيل اي

 هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم :ىلاعت لاق

 .ةيببسلا ىنعم ىلع لدتو ديفت نأو

 امهلولدم لوصح دنع نابحطصم اهدعب يذلاو اهلبق يذلا ىنعملا نأ ديفتو .ةيعملا واو (ي)

 هققحتو

 يذلا فرحلا بسح كلذو (نذإ) وأ (ي) وأ (نل) وأ (ْنأ) ب بوصنم عراضم لعف لوقن -ع

 مال ءليلعتلا مال نم لك دعب عقو اذإ :ةرمضملا (نأ) ب بوصنم عراضم لعف :لوقتو

 .ىتح وأ ,ةيعمطا واو ,ةيببسلا ءاف ,دوحجلا

 فر



 -:يلي اميف غارفلا يف ةبسانملا ةملكلا عضوب بارعإلا لمكأ -0

 .نيطسلف وحن مهبجاو اولمهيل نوملسملا ناك ام )١(

 53770 مال ماللا :اولمهيل

 هنأل ... فذح هبصن ةمالعو .دوحجلا مال دعب هرمضملا نأب بوصنم عراضم لعف :اولمهي

 .لعاف ...... لحم يف ينبم لصتم ريمض ةعامجلا واوو .ةسمخلا لاعفألا نم

 .ًايقتو زافلتلا دهاشت ال (6)

 .ةيعطا واو :وولا

 ...........: دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف :أرقت

 .هيلع دقحتف ةءاسالا ٌدصقي مل (*)

 .ةيببسلا ءاف :ءافلا

 ىلع ةرهاظلا ...... هبصن ةمالعو ....... نأ دعب ةيببسلا ءافب بوصنم عراضم لعف :دقحت

 .هرخآ

 .صصختلا داوم رايتخا يف هريشتسأل يبأ تلباق (©)

 .ليلعتلا مال :ماللا

 هبصن ةمالعو بوصنم.......ليلعتلا مال دعب ...... نأب بوصنم عراضم لعف :ريشتسا

 .هب لوعفم بصن لحم يف ينبم لصتم ريمض ءاهلاو .هرخآ ىلع ةرهاظلا.......

 .هتنادإ َتبثت وأ ًائيرب مهتملا لظي (0)

 .بصن فرح :وأ

 ىلع ةرهاظلا ....... هبصن ةمالعو ....دعب .... ةرمضملا نأب بوصنم عراضم لعف :َتبثت

 هموم

 فذ



 .(نوبحت امم اوقفنت ىتح بلا اولانت نل) :ىلاعت لاق (1)

 .بصن ةادأ :ىتح

 ا هنأل نونلا فذح هبصن ةقالعو ةرمضم نأ دعب ىتحب بوصنم عراضم لعف :اوقفنت

 23517 لحم يف ينبم لصتم ريمض ةعامجلا واوو .ةسمخلا

 قل

 .. :اولانت

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم دّربلا

 هب نوبلاطي لهأ هل قح عيضي نل (9)

 ّبقاعت نذإ ةءاسإلا نم رثكت ال (6)

 بصن فرح :نذإ

 00000000 هبصن ةمالعو ب بوصنم عراضم لعف :بقاعت

 حيرتسأ ي ءانغلا نع عنتمأس (9)

 بصن فرح :يك

 1 هبصن ةمالعو......... ب بوصنم......... لعف :حيرتسا

 .«هنقتي نأ ًالمع لمع اذإ مكدحأ نم بحي هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق )٠١(

 بصن فرح :نأ

 بصن لحم يف ينبم لصتم ريمض ءاهلا ......... هبصن ةمالعو ........... عراضم لعف :نقتي
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 -:قأي اميف طخ هتحت ام برعأ (1

 .ثيدح ءانيم اهل نوكي نأ ىلع ندرالا تلمع ١-

 .نفسلا اهيف وسرتل ةفصرأ تأشنأف -؟

 .كفيص يضقت يك توريبل بهذا -"

 .زافلتلا ةدهاشم نم كل ريخ أرقت نأ -ع

 ماظلا حيرتسي نل -0

 ّقَحلا ريغ لوقأل ٌثنك ام -7

 .ةلئسألا نع ّبيجأل عوضوملا تسرد -ا/

 بحلا ىلع يلبتتو بابحألا رجهت ال -6

 .رصنلا كردأ وأ لاتقلا تاحاس يف تومأل -19

 عوفرم اهيأو نونلاب عوفرم اهيأو ةردقم ةمضب ةعوفرم طخ اهتحت يتلا ةعراضملا لاعفألا يأ (0

 .ةمضلاب

 .تاف يذلا مويلا ليذ كسميل حابص لك ٌلماعلا موقي ١-

 .اهيوادب نم تيعأ ةقامحلا الإ هب ٌبطتسي ءاود ءاد لكل -

 :رعاشلا لاق -"

 همس اهتلوط ام ءامس اي ءايبنألا كيبقر يقرت فيك

 ءايلع هد عب ءايلع كدب ومسستو روصعلا كب يهابتت

 ىلإ نيبهذتو كتالص بقع نيحبستو .كأزج نيأرقتو .كضرف نيلصتو .ًاركبم نيموقت تنأ -©

 .ةعماجلا

 .مهل نوقفصيو مهنوعجشي روهمجلاو ءناقباستيو ناضكري نابعال ذخأ -0
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 :رعاشلا لاق -1

 هعم ىركذ ناننوكت برت يتنفح فهو يفك زرففأو

 :اهنم لك عونو ةيلاتلا ةرقفلا يف ةدراولا لاعفألا ددح (6)

 يف وأ ءامسلا يف وأ ةرخص يف نكتف لدرخ نم ةبح لاقثم ُكت نإ اهنأ ينب اي)) :ىلاعت لاق

 كباصأ ام ىلع ربصاو ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو ًةالصلا مقأ ينب اي .... هللا اهب تأي ضرألا

 لك بحي ال هللا نإ ًاحرم ضرألا يف يشمت الو سانلل كدخ رُعصت الو رومألا مزع نم كلذ نإ

 .((ريمحلا توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص نم ضفخاو كيشم يف دصقاو ... روخف لاتخم

 الك



 .يلي امم ةبسانملا بصنلا ةادأ رتخا ٠(

 .ةيببسلا ءاف « دوحجلا مال - ليلعتلا مال - يك - نذإ - نل - نأ

 .ةلئسألا نع ..... عجارملا ف تشتف ()

 .ةعئاج ىمأ......... تنك ام (5)

 121 نرمتن يعم لاعت (؟)

 .دوقنلا رفوأ..........باتكلا تروص (0)

 0 مامحلا دعب جرخت ال (3)

 .ملسم ضرألا يف ماد ام سدقلا عيضت....... (1)

 سولجلا نم كل ريخ كرحتت ....... )0(

 .يملعلا قوفتلا سك ........ ثاحبألا بتك (9)

 افلح قايد يخأ ناكام )05١(

 -:يلي اميف ةئطاخلا ةرابعلا نم ةحيحصلا ةرابعلا زيم )١١(

 اءادن بلطلا عاونأ نم عون يأ وأ يفنب ةقوبسم نوكت نأ ةيعملا واو لمع طرش ( )

 مهل نذْؤَي الو» :ىلاعت هلوق لثم بصنت مم ةيببسلا ىنعم ىلع ءافلا لدت مم اذإ ( (

 .فطعلل انه ءافلا «نورذتعيف

 .يفنم نوكب ةقوبسم نوكت نأ لمعت ىتح دوحجلا مال طرش (

 .لاعفألا ىلع تلخد اذإ بصنو يردصم فرح نا (

 .ةيمسألا ةلمجلا ىلع تلخد اذإ بصنو ديكوت فرح ْنِإ (

 .ديبأتلا ىلع يفنلا ديفت نل (
 .بصنو يردصم فرح َْى )

 .هدشر تبثي وأ ذخاؤم ريغ لفطلا لظي (
 بلس ا اياب ١ ابيات ١ خيي ١ خايب ١١ اديس



 بارعإلاو ءانبلا ثيح نم لعفلا:لودج )١(

 (ينبم) )١( لودج

 .ةلمجلا يف هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريغتي ال

 يضاملا

 اذإ :نوكسلا ىلع ىنيس ١-

 :هب تلصتا

 لعاقلا ءات -

 .انركش :ان -

 نّركش ةوسنلا نون -

 :مضلا ىلع ىنبي -"

 هب تلصتا اذإ

 اوركش :ةعامجلا واو -

 :حتفلا ىلع ىنبي -"

 ركش :ريمض هب لصتي مل اذإ

 هب تلصتا اذإ

 ٌتّركش - ثينأتلا ءات

 ءاركش - نينثألا فلا

 رمألا

 -:نوكسلا ىلع ىنبي ١-

 ركشا :ريمض هب لصتي مم اذإ

 :ةوسنلا نون هب تلصتا وا

 .نزكشا

 :نونلا فذح ىلع ىنبي -؟

 :هب تلصتا اذإ

 .اركشا :نينثالا فلأ -

 اوركشا :ةعامجلا واو وأ

 يركشا :ةبطاخملا ءاي وا

 قرض فزد ئانع نو د#

 :ةلعلا

 :رخآلا لتعم ناك اذإ

 َضرا :فلألاب

 فعأ :واولا وأ
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 عراضملا

 نون وأ ةوسنلا نون هب لصتملا

 .ديكوتلا

 ١- نوُكّسلا ىلع ىنبي :

 ةوستلا نوت اة تلضتا اذإ

 ةسردملا َنركشي تايتفلا

 :حتفلا ىلع ىنبي -'"

 .ديكوتلا نون :هب تلصتا اذإ

 :ةلبلا نركشيل

 :ةظوحلم

 عراضملا لعفلا ديكوت بجي -

 مالب مسقلل ًاباوج ناك اذإ

 .ًاتبثمو مسقلا

 رضَقملا ّنيساحال هللا و :لثم

 اذإ عراضملا ديكوت زوجي -



 قفنيل :لثم بلط ىلع لد مرأ :ءايلا وأ انركش

 َنقفنييل وأ نورداققلا حفلا نا قو دك !|١ ينسنل وذ [مكك وس: نامت

 :ةوزدافلا'| ١ نيكولا نون دب كلستا ذا ةلصتملا

 اميف عراضم لا ديكوت عنتمي - ٌنَركشا | - كركش - انّركش - ينركش

 قباسلا تالاحلا هذه ادع | لعف ديكوت زوجي :ةظوحلم - هركش - مكركش - امكركش

 .اهركذ .بلط ىلع هتلالدل رمألا | مهركش - امهركش - اهركش

 نّركشا وأ ٌركشا :لثم .نهركش -

 .ديكوتلا نونب ًاقالطا دكؤي

 (برعم) (7؟) لودج

 نون وأ ةوسنلا نونب لصتي م يذلا عراضملا وهو ةلمجلا يف هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريغتي

 .ديكوتلا

 هقبس اذإ موزجم ا عراضملا | هقبسي مم اذإ عوفرملا عراضم لا | هقبس اذإ بوصنم لا عراضمل لا

 .مزج ةادأ مزج وأ بصن فرح .بصان فرح

 مزجلا تاودأ -:عفرلا تامالع -:بصنلا فورح

 ءًادحاو ًالعف مزجت فورح ١- | .ةرهاظلا ةمضلاب عفري ١- ليلعتلا مال - نذإ - نل - نأ

 ال - رمألا مال - امل - مل ةيببسلا ءاف - دوحجلا مال -

 -وأ - ىتح -
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 .ةيعملا واو

 بصنلا تامالع

 :ةرهاظلا ةحتفلاب بصني ١-

 وأ ركبتي نقاد اناس ناك اذإ

 واولاب رخآلا لتعم

 وكشي نل

 ءايلاب رخآلا لتعم وأ

 .يدتعي نل

 :ةردقم ةحتفب بصني -"

 فلألاب رخآلا لتعم ناك اذإ

 .ىضري نل

 :نونلا فذحب بصني -؟

 ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ

 اركني نل - اركنت نل

 اوركني نل - اوركنت نل

 يركنت نل

 رخآلا حيحص ناك اذإ

 ةردقم ةمضب عفري -"

 :رخآلا لتعم ناك اذإ

 ىَعسَي : فلألاب

 د : واولا وأ

 د : ءايلا وأ

 :نونلا توبثب عفري -؟

 ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ

 ناركشي :نينثألا فلأ

 - نورك شي :ةععامجلا واو

 نوركشت

 .ةيهانلا

 :نيلعف مزجت تاودأ -؟

 ىتم - امهم - ام - ْنَم - نإ

 - ىنأ - امنيأ - نيأ - نايإ -

 :رخآلا حيحص ناك اذإ

 زكني +
 :ةلعلا فرح فذحب مزجي -'"

 رخآلا لتعم ناك اذإ

 َضرا مل :فلألاب

 عدا مل :واولا وأ

 صعا مل :ءايلا وأ

 :نونلا فذحب مزجي -؟

 :ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ

 اركني مث - اركنت م
 اوركني م - اوركنت م

 .يركما#



 .ةفاحصلا روهظب نفلا اذه طبترا دقو .هسساو هدعاوق هل ءلصألا يبوروأ يبدأ نف ةلاقملا ١(-

 ةركف لوانتت - بولسألا ةليمج - ةجلاعملا ةيتاذ - لوطلا ةدودحم .ةيبدأ ةعطق ةلاقملاو

 .ًاصاخ ًاريسفت اهرسفت ةرهاظ وأ ًاعوضوم وأ ةيضق وأ

 نابناج ةلاقملل -

 .مسجلا وأ ميمصتلا -

 .حورلا وأ ريبعتلا -

 .ةلاقما عيضاوم يه ةايحلا تاعوضوم لك -

 ةريصقلا ةصقلا (؟

 .انيلا تلقتنأو ابوروأ يف ترهظ .ثيدح نف يه

 ةَملَك فالآ ةرشع نع ديزي ال نأ بجي تاملكلا نم دح ةصقلل

 .ةايحلا ثادحاو سفنلا لخاد لوانتت

 .دارطتسالاو بعشتلا لبقت ال

 ؟عقو فيك .ةفورعملا ةثالثلا ةلئسألا نع بيجتو هرعاشم ةراثإو ئراقلا عانقإ ىلع زكرت

 ؟عقو َملو 2 ؟عقو ىتمو ؟عقو نيأ

 عيرسلا عاقيإلاو ةيحوملا تارابعلاو ليمجلا بولسألا ىلإ أجلي

 ةيناكمو ةينمز ةحاسممب مازتلالاو فيثكتلاو زيكرتلا يف) ةيحرسملاو ةياورلا نع فلتخت

 (ةددحم

 ردبو .ريقش دومحمو ء.راوعق يرخفو .نادمحوبأ لامج :نييندرألا ةصقلا باتك رهشأ

 .يناريإلا نيدلا فيس دومحمو ءسحلم سراف نيمأو ءقحلادبع
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 :ةياورلا ('

 روصي ةيناسنإ ةبرجت وأ .اهتاقالعو اهثادحأو اهتايئزجو اهتاليصفتب ةايحلا نع ريبعت يه

 .نيعم ناكمو نامز نمض ةيعامتجإلاو ةيناسنإلاو ةيسفنلا بناوجلا يقاورلا اهيف

 .ةياورلا ناكرأ مهأ نمف امأ

 ثدحلا )١(

 ةيصخشلا (؟)

 ةدقعلا (؟)

 بولسألا (ع)

 .ةياورلا عاونأ

 .مهعفاودو مهفطاوعو صاخشألا ريوصت يف ةيليلحتلا -

 .نوثدحتي صاخشألا عديو .دايحلا ىلع يوارلا فقي ذإ ةيليثمتلا -

 .ةيعقاولا -

 .زاررلا سنؤم ريغ نييندرأ نييئاور ةثالث ركذا (ع

 .يلي اميف يلصألا هدلب ىلإ يئاورلا بسنأ (0

 حلاَص بيطلا

 ظوفحم بيجن

 ينافنك ناسغ

 .يلصألا هدلب ىلإ صاق لك بسنا يلاتلا لودجلا بسح (7
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 هلا اقلا

 .سيردا فسوي 3

 .رمات ايركز -

 .روميت دومحم -

 .يقح ىيحي -

 .يعيبرلا ديجم نمحرلادبع -

 .يايجعلا مالسلادبع -

 .فلخي ىيحي -

 ريقش دومحم -

 رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل رشنلا راد

 .ملعلا ةمدخ لجأ نم باتكلا رشنب ينعت ةصاخ ةسسؤم (أ

 .طقف ىمداكألا باتكلا قوست (ب

 .باتكلا نم عابيس ام رادقمب الإ بتاكلا دعاست ال (ج

 .باتكلاو بتاكلا ىعرت ىتلا تاسسؤملا (6

 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو - .ةفاقثلا ةرازو -

 .بابشلا ةرازو - .نامع ةنامأ ةيفاقثلا ةرئادلا -

 .راثآلاو ةحايسلا ةرازو - :ةمزعلملا رقنلا زوو

 .ءيش ركذ امم سيل -

 -:ىنعت ةيروعشلا ةبرجتلا 683

 ....ةيدقن وأ ةيفسلفو ةيبدأ لامعأ ىلإ لوحتت ةينهذ براجت -

 .هيلايخ براجت -

 فلذا



 .ةيعقاو براجت -

 .نف لك مامأ ا“ ةراشإ وأ ” ةراشإ عض .ثيدحلا رصعلا يف رثنلا نونف نم ٠(

 .ةصقلا -

 .ةصوصقألا -

 .ةيبدألا ةلاقملا -

 .ةيملعلا ةلاقملا -

 .ةيحرسم ا -

 .ةيتاذلا ةرسلا

 .يصصقلا رعشلا -

 .ةيرعشلا ةيليثمتلا -

 .ةيريغلا ةريسلا -

 .ةياورلا -

 كيأر ام .يتدارإ نع جرختو قاياور صوخش ضعب يلع درمتت ًانايحأ «نييئاورلا ضعب لوقي ١(

 .مالكلا اذهب

 مع



 عراضملا لعفلا مزج

 (ةرمدم ا اهراثآو تاردخما)

 ةميخولا اهبقاوعو ةكاتفلا اهرارضأل .ةثراك اهدارفأ نيب تاردخملا راشتنإ يف تاعمتجملا ىرت

 ةيلقعلاو ةميسجلا عمتجملا دارفأ ةحص نأ فورعملا نمف .ًايسايسو ًايداصتقاو ًايعامتجاو ًايحص

 عمجتو يعامتجالا نايكلا مئاعد ضيوقت ىلإ يدؤي اهلامهأ نأو .اهيلع ةظفاحم لا بجت ةورث يه

 همطحتو درفلا لذت ,ةرمدم ةيعامتجا ةفآ اهنامداو .ةميرج تاردخملا يطاعت نا ىلع نيناوقلا

 ,ةيلوؤسملاب روعشلا هدقفتو .ةلابماللاو دلبتلا ىلإ هدوقتو ءايلعلا هلثم مدهتو ءةليذرلا ىلإ هعفدتو

 .لامعألاو صاخشألاو ءايشألا ىلع همكح ةحصو .هتحص يف رثؤتو .ةايحلا عقاو نع هدعبتو

 يف ًاليزن رمألا هب يهتنيل ءلمعلا ىلع لبقم ريغ «ةكرحلا ليلق ,سولجلا مئاد ءىوقلا رئاخ حبصيف

 .هتايح يهتنت نأ ىلإ ةيلقعلا تاّحصمللا ىدحإ يف وأ ءنمزم يوضع ضرم جالعل تايفشتسملا دحأ

 بلقلا -:لثم مسجلا ةزهجأ ىلع ةيبلس جئاتن نامدإلل نأ يملعلا ثحبلا تبثأ دقل

 يف ريبك ءاطبإ ىلإ ردخم لا يدؤي ثيح ء.دبكلاو .يمضهلاو ءيسفنتلا زاهجلاو «ةيومدلا ةيعوألاو

 ًالالتخا ببسي امم نيتئرلا يف حاشترا ىلإو .مدلا طغض يف داح طوبه ىلإو بلقلا تابرض ةعرس

 طاشنلا مدعني ذإ ءنمدملا صخشلل ةيندبلا ةيحانلا يف ًارثأ نامدالل نأ نّيبت امك ءسفنتلا يف

 ضرم هنع جتنيو .ءسايركنبلا ىلإ يبلسلا رثألا اذه دتميو ءهيهشلا نادقفل ةجيتن يمسجلا

 .هفّيلت ىلإ يدؤيو «هايالخ يف رثؤيف دبكلا ىلإ دتمي امك .يلوبلا يركسلا

 ًاضيأ هلبقتسم ىلإ هزواجتت امنإو نمدملا رضاح ىلع هتايبلسو نامدإلا تالكشم رصتقت الو

 لكشب رثؤت ,ناطرسلا ضرم اهنع جتني يتلا نامدإلا مومس ّنإف
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 نأ امك ءنيهوشم لافطأ باجنإ ينعي امم .يرشبلا مسجلا لخاد ةثارولا تالماح يف يرذج

 دق لب .نييارشلا ةنورم اهب فعضتف ءاهفعضي وأ اهفقوي دقف .ةيومدلا ةرودلا يف ًاريثأت نامدإلل

 ةباصإلا بابسأ مهأ نم اهبلصتو نييارشلا قيض نأ فورعم لا نمو بلصتلاب باصتو .ًانايحأ دسنت

 .بلقلا ةطلجب

 ةيحصلاو ةيمسجلا رارضالل هلثمأ الإ تسيل .ةرمدملا ةّيبلسلا راثآلا هذه لك نإ

 لوألا عافدلا طخ لكشت ةرسألا نأ قحلا ؟اهنم ّدحلاو ةفآلا هذه يفالت نكي فّيكف .ةيعامتجالاو

 يف مكحتلا ىلع ًارداق ًادرف قلخت ةنزاوتملا ةميلسلا ةيبرتلا نإف ءتاردخملا رطخل يّدصتلا يف

 ًادارفأ عمتجملل مدقت ةحلاصلا ةرسألاو .ءوسلا قافرل عمتسي الو .تاوزنلل عضخي الف .هسفن

 .اهنوبراحيف مهلبقتسمو مهعقاو يف يبلسلا اهريثأتو تاردخملا رطخ نوكردي ءاحصأ ءايوسأ

 سوفن يف هعرزت امب كلذو .يعامتجالا ضرملا اذه ةحفاكم يف مهم رود اهلف ةسردملا امأ

 درفلا ىلع ةفآلا هذه رارضاب مهتيعوت ىلإ ةفاضإ «جتنملا يباجيإلا لمعلاو ءريخلا حور نم اهتبلط

 .عمتجم او ةرسألاو

 ىلع اهلئابح يف نوعقي نم ثَحو .ةرهاظلا هذهل يدصتلا يف ْمِهّم يباجيإ رثأ ةدابعلا رودلو

 لئاسولو .ةيوامسلا عئارشلا همرحت يذلا ركسلا نم برض تاردخملا يطاعت نأل ءاهنم صلختلا

 ةردقلا لئاسولا هذهل نأل .تاردخملا ةحفاكم يف يعيلط رود ةءورقملاو ةعومسملاو ةيئرملا مالعالا

 .هل ضهانم ماع يأر نيوكتو نامدإلا رطخب يعولا قلخو .ماعلا يأرلا يف ريثأتلا ىلع

 بعصي ثيح .ةلخادتمو ةريثك - نوصتخملا ىري اميف - ةفآلا هذه راشتنأ بابسأ نإ

 ةيسفنلاو ةيعامتجالا بابسألا نم جيزم يهف .اهل دحاو ببس ديدحت بعصي املثم ءاهنيب لصفلا

 .ةيئيبلاو
 هما هعو

 رقفلا يف رهظي يذلا بعصلا بابشلا عقاو نأ ىلع هبّتن نأ يرورضلا نمو

 ذل



 راكتبا وأ .هنيناوقو عمتجملا ميق ىلع جورخلا ىلإ بابشلا ءالؤه دوقي نأ حصي ال .ةلاطبلاو

 ميقلا رايهنا نإف .بعصلا عقاولا كلذ عم موعزملا فّيكتلا فدهب فارحنإلل بيلاسألاو لئاسولا

 .رامدلاو ىضوفلاو عايضلا ىلإ نادوقي ناميإلا مادعناو

 ةسايس عضي نأ عمتجملا ىلعف «جالع راطنق نم ريخ ةياقو مهرد» ًاهدق اندادجأ لاق دقل

 تالاح جلاعتلو اهنم دحت وأ ةفآلا راشتنا عنمتل اهلك عمتجملا تاسسؤم اهيف كرتشت .ةيئاقو

 «تيبلا كرتشيف ةيسفنلاو ةيحصلا ةيعوتلا تالمحب مامتهالا بجي امك .اهفاشتكا دعب نامدألا

 ةيئاقولا تالمحلا هذه ةرولب يف ةيريخلا تايعمجلاو .ةدابعلا رودو .ةحصلا ةرازوو .ةسردملاو

 .اهل طيطختلا نسحأ نإ هلك عمتجملا ىلع عفنلاب دوعتس يتلا

 ... هجالعو هجئاتنو هبابسأ :نامدالا /يرابغ ةمالس دمحم

 -:باعيتسالاو مهفلا )١(

 -:يلي امم صنلا يف تدرو راكفأ ةعبرأ مهأ ىلع ” ةراشإ عض (أ)

 .اهنم رارضأ نم ةعامجلاو درفلا قحلي ام ةثراك تاردخملا )١(

 .ةرمدم ةيعامتجا ةفآ اهنامدإو .ةميرج تاردخملا يطاعت (؟)

 .ةفلتخم لا مسجلا ةزهجأ ىلع ةيبلس جئاتن اهل (5)

 .نمدملا لبقتسمو رضاحب رضي نامدإلا (©)

 .تاردخم لا ةبراحم لوألا عافدلا طخ ةرسألا لكشت (0)

 .يباجيإلا لمعلاو ةيعوتلا يف اهرودو ةسردطا (1)

 .تاردخملا ةحفاكم يف لعاف رود مالعألا لئاسوو ةدابعلا رودل (1)

 ما/



 :يلي اميف ةرابعلا مامأ ا ةراشإ وأ ا” ةراشإ عض (ب)

) 

: 

) 

 الو .تاوزنلل عضخي الف .هسفن يف مكحتلا ىلع ًارداق ًادرف قلخت هنزاوتملا ةيملسلا ةيبرتلا (

 .ءوسلا قافرل عمتسي

 .ةليذرلل هعفدو درفلا لالذإو ةيحصلا رارضألا تاردخملا يطاعتل ةيبلسلا راثآلا نم (

 .مدلا طغض طوبهو بلقلا تابرض ةعرس يف ريبك ءاطبا نامدإلا راثآ نم (

 .ءاكذلا ةدايزو طاشنلاب روعشلاو ةوشنلا راثآلا نمو (

 ةيهشلا نادقفو طاشنلا مادعناو سفنتلا لالتخاو نيتئرلا حاشترا نامدإلا راثآ نمو (

 .ماعطلل

 .ةسردماو ميلعتلا ةياقولا قرط نم (

 .مالعإلا لئاسوو ةدابعلا رود رود ةياقولا قرط نمو (

 عقاولا نم رارف اهنأ نم بابشلا هببسب عقي يذلا مهولا ةفآلا هذه راشتنا بابسأ نم (

 .بعصلا

 .رامدلاو ىضوفلاو عايضلا ىلإ دوقي .بابشلا ءالؤه دنع ناميإلا مادعناو ميقلا رايهنأ (

 .يطاعتلا راشتنا بابسأ نم ببس ةيلزنملا ةباقرلا نادقف (

 .يطاعتلا راشتنأ بابسأ نم عيرسلا ءارثإلا يف ةبغرلاو راجتالا (

 .ىطاعتلا عويش بابسا دحأ ةلودلا ةباقر بايغ (

 :يلي اميف ةطقن مهأ لوح ةرئاد عض .عمتجملا يف ةوقلا رصانع نم (ج)

 .نمألا (ب) .دارفألا ةحص (أ)

 .ةميرجلا بايغو مالسلا (د) .ناميإلا (ج)

 .ميلسلا داصتقالا (ه)



 لئاسولا نمض بابشلا رود شقان .اهلبقتسم ةدعو اهتورث ممألا لك يف بابشلا لكشي (د)

 -:ةيلاتلا

 .تاردخملا نم برتقي ال نأ قدصب هبر دهاعي نأ )١(

 .مهنيب اميف حصانتلا (9)

 ...ةلاطبلاو رقفلاو بعصلا عقاولل مالستسالا مدع (*)

 .مهنع غالبالاو ةلتاقلا مومسلا هذه يجورم ةقحالم ()

 .مهتبراحمو مهيلع رتستلا مدعو تاردخملا راجت حضف (0)

 .تاردخملا راطخاب فيرعتلا فدهب ةيملعلا تاءاقللاو ةيحصلا تاودنلا دقع (7)

 .ةيلاتلا ةلئسألا نع بجأو صنلا نم ىلوألا ةرقفلا أرقا (ه)

 .رمأ لعفو ًاعراضم رخآو ًايضام ًالعف نيع ١-

 .ليلعتلل مال جرختسا -"

 .ًاعراضم ًالعفو ةيردصم نأ جرختسا -'

 ؟ةميرج تاردخملا يطاعت رابتعا ىلع نيناوقلا عمجت اذا -«

 ؟تاردخملا يطاعتم رظتنت يتلا ةياهنلا ام -0

 :نييلاتلا نيريبعتلا نم لك نيب ىنعطلا يف قرف -1

 .اهيطاعتم ةحص يف رثؤت تاردخملا -أ

 .ءايشألا ىلع اهيطاعتم مكح ةحص يف رثؤت تاردخملا -ب
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 برض

 تاوزن

 :ةيبط ميهافم ١

 ضرم

. 7 5 5 

 هجالع بعصي مئاد

 عون ,فنص
 .عرستلاو شيطلا تابثو

 يف هعزوتو .ءبلقلا ىلإو نم مدلا لقنت ىتلا ةدروألاو نييئارشلا ةعومجم :ةيومدلا ةيعوالا

 .مسجلا ءازجأ عيمج

 .سفنتلا ةيلمع قيعي رفصأ يوئر لئاس زارفا : نيتئرلا حاشترا

 .ريبك يلوب راردا ىلإ يدؤي امم ءلوبلا يف ركسلا ةيمك ةدايز :يلوبلا ركسلا ضرم

 .ةافولا ىلإ يدؤيو دبكلا لمع قيعي امم فايلأ ىلإ اهلوحتو دبكلا ةجسنأ فلت :دبكلا فّيلت

 نم ةيثارولا تافصلا لمحت ةينيمأ ضامحأ ىهو .ةيثارولا تانيجلا ىمستو :ةثارولا تالماح

 .عورفلا ىلإ لوصألا
 .نييارشلا ضعب دادسنا ةجيتن ةيفاك ةيمكب بلقلا ىلإ مدلا لوصو مدع :بْلَقلا ةطلج
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 :ةيوحن ميهافم ه9

 (عراضملا لعفلا مزج)

 -:نيتلاح يف عراضم لا لعفلا مزجي :فيرعتلا ١-

 .ةمزاجلا فورحلا دحأ هقبس اذإ ١-

 .بلطلل ًاباوج عراضملا لعفلا عقو اذإ -؟

 .اهبارعإو ةمزاجلا تاودألا حرش -"

 مالو امو مل :يهو ًادحاو ًاعراضم ًالعف مزجي مسق :(أ) نامسق عراضملل ةمزاجلا تاودألا

 يناثلاو طرشلا لعف ىمسي امهنم لوألا نيعراضم نيلعف مزجي مسقو :(ب) .ةيهانلا الو رمألا

 .(يأو ءامثيحو ىنأو نايإو ءىتمو ءامهمو ءامو ءنمو ءامإو ءنإ) :يهو طرشلا باوج

 .دحاو عراضم لعفل همزاجلا تاودألا حرش *

 ىلإ عراضملا نمز بلقيو هدعب عراضملا مزجيو لمعلا يفني ءبلقو مزجو يفن فرح :م ١-

 .(ذصحي مملو عرزي م) لثم يضامل ا

 عيمج يفنلا اهيف قرغتسيو عراضملا مزجتو لمعلا يفنت .قارغتساو مزجو يفن فرح ام -؟

 :لثم هادعتي الو لاحلا ىلإ لصي ىتح يضاملا نامزلا ءازجأ

 .قي فأ الو ينكردأافاالاو يلكآ تنأ نكف ًالوكأم كأ نإف

 يف ةعس وذ قفنيل) لثم ًاريثك بئاغلا اهب رمؤيو لمع ثادحأ اهب بلطيو :رمألا مال -“

 .(مهاياطخ لمحنلو) :ىلاعت هلوق لثم ًاليلق ملكتماو بطاخملاو (هتعس
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 ًاريثك بئاغلاو بطاخملا اهب بطاخيو .لمع نع فكلا اهب بلطي يتلا يهو :ةيهانلا ال -ع

 (قزرلا بلط نع مكُذحأ دعقي الو) (انعم هللا نإ نزحت ال) :ىلاعت هلوق ءلثم

 -:نيعراضم نيلعف مزجت يتلا تاودألا

 مزج فرح :نإ ١-

 لثم مزجلا اهلمعو ًاضيأ نأ ىنعمب فرح يهو :ام ذإ -"

 ًايتآ رمأت ههيإنمّقلتهب ٌّرمآ تنام تأت ام ذإكنإو

 .هب ّزجي ًاءوس لعفي نم .لقاعلل مهبم مسا : نم -"

 .(هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو):ىلاعت لاق :لثم لقاعلا ريغل مهبم مسا :ام -؟

 كل نحن امف اهب انرحستل ةيآ نم انتأت امهم) :ىلاعت لاق ءلقاعلا ريغل مهبم مسا : امهم -0

 .(نينمؤمب

 امهمو ام نم بارعا

 .مزال لعف هنأل هب ًالوعفم بلطي ال طرشلا لعف ناك اذإ أدتبم -أ

 (هلمتحاف بطخ نم كب لزني امهم)

 زواجت نم) لثم :هب ًالوعفم بلطي اهدعب لعفلا ناك اذإ هب ًالوعفم برعتو -ب

 .(هيلإ نسحأف

 لثم ربخلا اهصقني نيح اهتاوخأو ناك ربخ -ج

 َمَّلَعُت سانلا ىلع ىفخت اهلاخ نإو ةقيلخ نم ئرما دنع نكت امهم

 :طرشلا ىنعم نمضتت نامز فرظ يهو :ىتم 1١-

 ِدِقْؤَم ريخ اهدنع راغ ريخ دجت هران ءوض ىلإو شعت هتأت ىتم

 (انريغ َنَّمأت كتمؤن نايإ) :لثم طرشلا ىنعم تنمضت نامزلل فرظ :نايإ -ل
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 ةدئازلا ام اهقحلت ام ًاريثكو (عبطأ عبطت نيأ) لثم طرشلا ىنعم نمضت ناكم مسا يهو نيأ -6

 .(توملا مككردي اونوكت امنيأ) :ىلاعت لاق ءلثم .ديكوتلل

 :لثم طرشلا ىنعم نمضت نامزلل فرظ يهو :ىنأ -؟

 نواحي الامكيضريام ريغًآاخأ ًابتأت ينفابتأت ىنأ ييلخ

 :لثم امب ةنرتقم الإ مزجت الو طرشلا ىنعم نمضت ناكم فرظ يهو :امثيح ٠-

 (ًاحاجن هللا كل ٌردقي ٌمقتست امثيح)

 يذلا مسالا بسحبو .ثالثلا تاكرحلاب برعتو طرشلا ىنعم نمضت مهبم مسا يهو :يأ ١-

 يف هب لوعفم يهو .مزال لعف اهعبت (حجني سردي ذيملت يأ) وحن يف أدتبم يهف .هيلإ فاضت

 يأب) لثم ءابلاب ةرورجمو .ٍدعتم لعف اهعبت (ىنسحلا ءامسألا هلف وعدت ام ًايأ) :ىلاعت لاق ءلثم
 .(أرقأ أرقت باتك

 -:نيلعفل همزاجلا تاودألا ميهافم ىلع تاقيبطت

 مامأ ا> وأ ” ةراشإ عض (مكحلا ركذ وأ هفذح وأ همدع نم طرشلا لعف) لعفلا مزج للع )١(

 -:يلي امم ةرابع لك

 .ناعراضم امهنأل ناموزجم هباوجو طرشلا لعف .دوفخي ريخلا اوملعي نأ ١-

 .نايضام امهنأل ًالحم ناموزجم هباوجو طرشلا لعف :هب اوعاذا ًارش اوملع ناو ١-

 .طرشلا باوج مزج لحم يف ... نكف ةلمج :يلكآ تنأ نكف ًالوكأم تنك نإ -"

 نأل هدعب يذلا لعفلا هرسفي فوذحم لعفل لعاف :هرجأف كراجتسا نيركشملا نم دحأ نإ -؟

 .مساب ةعوبتم طرشلا ةادأ

 الب نرتقم طرشلا لعف نأل ًازاوج فوذحم طرشلا لعف : تكساف الإو ريخب ملكت -0

 .ءامسلا يف ًاملس وأ ضرألا يف ًاقفن يغتبت نأ تعطتسا نإ -1
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 .لعفاف تعطتسا نإ ريدقتلاو باوجلاب رعشأ طرشلا لعف نأل كلذو طرشلا باوح فذحي

 ىنعلملا يف ًاباوج هيلع لدي ام ناك نإ فوذحم طرشلا باوج .تدهتجا نإ حجان تنأ -ا

 .تحجن تدهتجا نإ ريدقتلاو

 .باوجلا ءاف ماقم ةيئاجفلا اذإ تماق .نوطنقي مه اذإ مهيديأ تمدق امب ةئيس مهبصت نا -6

 .فيوستلابو نلبو دقو امو دماجبو ةيبلط ةيمسا -9

 .ةدئاز نوكتو باوجلا يف ءافلا عوقو نكامأ عمج ةيفلألا يف تيب

 تبرعا ةطبارلا ءافلاب تنرتقا نإف .بارعإلا نم اهل لحم ال ءافلاب ةنرتقملا ريغ باوجلا ةلمج ٠-

 اهلحمو هيلإ فاضمف ةيطرشلا فورظلا دعب طرشلا ةلمج امأ .طرشلا باوج مزج لحم يف

 .رجلا

 .طرشلا ىلع مدقت مسقلا نأل مسقلا باوج ةلمج _ نحجنتل دهتجت نإ هللا و ١-

 .دوجوملا غارفلا يف ةباجألا عضوب بارعإلا لمكأ ("

 ُماسسحلا كقرفم ل عيالو ءفكب اهل تسلف ايهقلطف

 اهلبق ام............. ءافلا

 525ظ6 ريمض لعافلاو هب لوعفم ريمض اهو نوكسلا ىلع ينبم لعف .......... قلط

 .فانئتسالل ءافلاو

 اهمسا ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف :تسل

 ............. راج :اهل

 سيل ربخ.....بوصنم ًاظفل ءابلاب رورجم مسا ٌءَفك....... رج فرح ءابلا :ءفكب

 8ع



 .............. افرح :واولا

 .اهقلطت ال نإو هريدقت نأل طرشلا لعفو .هيفانلا الب ةمغدملا ةيطرشلا نإ ىه :الإ

 .هرخآ نم ةلعلا فرح ........... همزح ةمالعو طرشلا باوج موزجم عراضم لعف :لعي

 ةلمج لعي ةلمجو .بارعإلا نم اهل لحم ال ةيفانئتتسا تسلف ةلمجو عوفرم : ماسحلا

 .بارعإلا نم اهل لحم ال طرشل......

 ةيلاتلا لمجلا يف بلطلا باوج نيع ('؟

 حجنت سردا -أ

 حضن منا
 ساّنلا كمرتحي كسفن مركا -ج

 .مهنيب كتلزنم لْضت كئاقدصا ىلع كسفن رثؤت ال -

 -:يلي اميف طخلا قوف يتلا تاملكلا برعأ (ع

 دلوي مو دلي مل )١(

 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو (9)

 دغلا ىلإ مويلا لمع لجؤت ال (©)

 يندجت ينجاتحت ىتم ()

 ةديدج ةفرعم بستكت لحترت نايإ (0)

 ًاريخ دصحت ًاريخ عيزت ىفا (7)

 .ىنعم هيف دجت ىرت دجو يأ (1)

 .كولماعي سانلا لماعت امفيك (6)

 .ًاجرخم هل لعجي هللا قتي نم (9)
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 راجشألا اوعطقت ال )0٠١(

 ابننذلااهسأر عبتاف ًامهش تنك نإ اهلسرتو ىعفألا بنذ نعطقت ال )١١(

 .ةحيحص اهبتكأو ةيلاتلا لاعفألا ىلع مل لخدأ (0

 :ةيلاتلا لامعألاب مايقلا نع كءالمز هنإ (1

 0 : ناحتمالا يف شغلا ١-

 اع نم :رارشألا ةبحاصم -'

 ............... : ةمألا ةنايخ -ع

 .ةيلاتلا لمجلا يف نيلعف مزجت يتلاو ًادحاو ًالعف مزجت يتلا / مزجلا ناودأ نيع (

 .نوخي ال ققدي نم ١-

 .هللا هجرخي فوس يفخت امهم -؟

 .كقوقح عضت نواهتت نإ -"

 .نوكأ نوكت امفيك -؟

 .بهذأ بهذت نيأ -0

 .ةداهش توماف لاتقلا نم فخت ال -1

 .ةبساحم لا دجوت لام لا دجوي امنيأ -

 .هجو ةئمب هنأل نوناقلا مرتحأ ال -6

 .ةايحلا ولحت هبف لمألا باب قلغت ال -9

 .ناعطقلا دجوت عيبرلا دجوي امثيح ٠-

 .رشب ينسسمي مو مالغ يل نوكي ىنأ :ىلاعت لاق ١-
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 ةمزاجلا ريغ طرشلا تاودأ

 (بئذلاو .... لايخلا)

 ةننيدم لا فلا ربع

 اهنوطصغ عوو مد كىععو

 اهتاقرط اا ع ىأرو

 الو لوم لا بخل ادع

 ًارسسطع بابلافلخ نكد

 بابلا ف لخ سميلاو

 نيزسح ءاضو هلجولاو

١ 

 ٍِع

 ةئنا ص ارز لعل دلخغخ

 هلهاهلا بو لقلا ب شع

 ةه#اعلا طوطغلاصطصق

 ٌباذ علاو ىرا يحلل كك

 با لخلا عم هارالطم

 ٌباعللا هيف نم لاس دق"

 باب لك ٌبرض بو يبي

 باجتت ساو ىر عت. ددقه

 ٌباوصحلا يف نبخت قت شم

 نب ضلههشغتدق

 ةنيزحلا ٌبحلاةصق ىوروي سمهلا بذل ف ًايتلسح

 ةنئش٠رقردلفغلة ين ْنللكل نيقدشلاىكلعلسع
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 ةن:يَز لاوقألا بسحت ىركسس نينذألا ةروح سم

 هنيد سا نغش لكأف عاج اذإ اهلكأاب س نل كل

 تام سشلكلا ىككع رح سي

 ةديطصق ل كدالعأو

 ليق يذلا نأ تمهوتو

 حدب طم قسنعت نذألاو

 يرتتافد تاتاهليلاي

 دردزت _نابررغلاو مولا قف

 تراص با يألاو ببذلااو

 قاحف فردحطلا سعات اسس

0 

 ا/

 ًارسيسيطع ماه هوألا لطعجي

 ىركذ قاسشعلان م تليق

 ارح لس نينذزذألا ىتنللطع

 ىرك سه تِششواهق لفشاع

 موهينلا للككانأ يربح

 مو للجو ىف ةمبييرغلا

 مودحت ةق شاع لوسح

 مول ت الدواعو نط

 رشبلا اا يد يف فو طي لا يخل هد ع

 ًادودلطص للب ًاناانح ًاسبأ دمجيجملال

 تايهازلا باايثلا دجو

5 
 ربلصشصغعقعو

 ريويلتعم اهعيف سلو

 ريبإلا زببسبسلسلخو ها تت ارظن : كا نه لازال ببذل للااو

4 

 نو كت فدلصطه ايهزأبو تلكردأةنشربلا ىذنطه
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 نولئقنيال اد بأ ب لقلف اهبلق ق  لطمب تفرع

 نو غسل كذفادمويسحو ايهنويع قيد طص تفرع

 نوؤكخلا هدينفي سسل برد ٌبلعحلا نااب تفرع

 دباع يمسر - تايعابر

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 ؟رعاشلا دصقي ام ريغ يرعشلا صنلا نم ئراقلا مهفي نأ نكمي له )١(

 .اهّئيع .يه ةديصقلا يف ةماعلا ةركفلا (6)

 .ةأرملاب لجرلا ةقالع يف عادخنالاو عادخلا نع رعاشلا ثدحتي )١(

 .لاجرلا بيعآلاب ةأرما لهج نع ثدحتي (0)

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« ةراشإ وأ ” ةراشإ عض (5)

 .قمنملا مالكلاو دوعولاب ةأرملا رثأتت ()

 .لقعلا نم ىوقأ فطاوعلاو رعاشم لا (ب)

 .ةأرملا نوعدخي كلذبو لزغلاو مالكلا نوديجي لاجرلا نم قيرف كانه (ج)

 ءانثلا َّنُهّرْعي يناوغلاو ءانسح مهلوقب اهوعدخ (د)

 .هلام لجرلا يفو اهلامج ةأرملا يف ءيش مهأ (و)

 .هنيد لجرلا يفو حورلا لامج ةأرملا يف ءيش مهأ (ز)

 .يلمعلا بناجلا ىلع ةمئاقلا ةقالعلا يه ةحيحصلا ةقالعلا (ح)

 .ةقداصلا رعاشملا لمشي ال كلذ ىلع وهو لجرلاو ةأرملا كولسل داقتنا درو (ط)

 .لمعلاو دعولا ىلع لوقلا قابطنا مدع لالخ نم ةديصقلا يف ةقيقحلا ةأرملا تفرع دقل (ي)

 نم عون وه دوعولا ذيفنت مدع نأ لوقتل ناونعلا يف لايخلا ةملك تدرو (ك)
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 .لايخلا عاونأ

 .ةفئازلا فطاوعلا نع انه رعاشلا ثدحتي (ل)

 .عنتمملا لهسلا نم تناك ةديصقلا بولسأو ةغل (ل)

 .ةيعقاو اهنكلو ةقيمع يناعم لا (م)

 .عانقالا يفو هتركف ضرع يف رعاشلا قفوت دقل (ن)

 .ًايعقاو نكي مم رعاشلا (س)

 يأ ةأرما قلطمب ناك نإ نكلو ريهشتلاو ةءاسالا باب يف لخدي رمأ ةنيعم ةأرماب لزغلا (ع)

 .هب سأب ال رمأف ةثونألاب

 .لايخلا لجأ نم عقاولا رعاشلا ٌفَظَو (ف)

 .عقاولا ةجلاعمل لايخلا رعاشلا فظو (ص)

 .رحلا رعشلا نم ةديصقلا (ق)

 .ًاثيدحو ًاهدق .يبرعلا رعشلا نونف نم نف تايعابرلا (ر)

 .ةديصقلا هذه يف ةأرملا دض رعاشلا (ش)

 .ناصي نأ بجي ضرعو تيب ةبرو مأ ةأرملا (ت)

 .نيب ىنعملا يف قرفلا ام (©)

 .بئذلا سمه (أ)

 :سمعلا نكد: (ق)

 .اهركذأ ةيبلس ةلالد اهل ةديصقلا يف نابرغلاو موبلا (0)

 -:ىلع قاشعلا مالك يف بارسلا لدي له (1)

 .ءاوهلا يف دوعوو مهو هنأ ١-

 .ًءام نآمظلا هبسحي بارسلا لثم هنأ مأ -؟



 .اعم نيرمألا الك مأ -؟

 رعاشلا لوق يف ةينفلا ةروصلا حرشا (0)

 .ربإلا زخو هتارظن

 .باجتساو ىرعت دق ًارطع بابلا فلخ نكل (6)

 وه ىرعت يذلا رطعلاب دوصقم لا له

 .رطعلا هنمض نمو ةأرملا ةنيز (أ)

 .ةباجتسالا ليلد هنأ دوصقملا مأ (ب)

 .اهيأر ىلع لد اهرطع نكلو بابلا فلخ اهسفن تفخأ ثيح ءارغالا دوصقم ا مأ (ج)

 ةديصقلا هذه يف رعاشلا لوق نيب ةقالع كانه له (9)

 ىرك س هتيتو هه قاع حبح م ق نفعت نذألاو

 .درب نب راشب لوقو

 ًانايحأ نيحلا لبق قشعت نذألاو ٌةقشاع ّيحلا ضعبل ينذأ موق اي

 .رعاشلا لوق يف بابضلا ةملكب دوصقملا ام )٠١(

 باب ل فلا ها شغتدق نيزح ا ضو هجولاو
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 .ةديصقلل رخآ ًاناونع حرتقا )١١(

 -:ىه ةمزاجلا ريغ طرشلا تاودأ ١-

 -:رعاشلا لاق :اذإ

 هبتاعت ال يذلا قلت مل َكقيدص ًاَِتاعُم رومألا لك يف تلك اذإ
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 :رعاشلا لاق : فيك

 اوبلقنا هب ًاموي تبلقنا امفيكف اًهَبحاصو ايندلا عم الإ سانلا ام

 .نيع ةفرط هللا ىصع ام تومللا دعب ام ناسنإلا ملعي ول : ول

 -:رعاشلا لاق :الول

 رزي بيبحلاو كربق ُترزلو رابعتسا ينجاهل ءايحلا الول

 مهدولج تجضن املك ًاران مهيلصن فوس انتايآب اورفك نيذلا نإ :ىلاعت لاق :املك

 .4باذعلا اوقذيل اهريغ ًادولج مهانلدب

 .4( متضرعأ ربلا ىلإ مكاجن املفإ# :امو

 :امول

 ٌءاجر كاضر يف كطخس دعب نم ين ناكل ةاشولل ةخاص الا امول

 :ىلاعت لاق داّمأ

 .4«ثدحف كبر ةمعنب اّمأو زهنت الف لئاسلا اّمأو زهقت الف ميتيلا امأوإ»

 -:ةمزاجلا ريغ طرشلا تاودأ حرش -"

 ناو يهو .مزجت ال اهنكلو اهتالامعتسا رثكأ يف ةيطرش يهو لابقتسالا ىلع لدي نامز فرظ اذإ -أ

 .ردقم لعف ىلع هلخاد ةقيقحلا يف يهف ةرهاظلا ءامسألا ىلع تلخد

 (عنصأ عنصت فيك) ةئيهلاو لاحلا نع لاؤسلا اهانعم لصأ -:فيك -ب

 .هريغ عوقول عقيس ناك ام ىلع لدي فرح وأ .عانتمال عانتما ةادأ مزاج ريغ طرش فرح -:ول -ج

 هانلعج ءاشن ولو# .ةيباوجلا اهيلتو ةيطرش ىلوألا .اهدعب نيتلمج يفتقت مزجت ال ةادأ يهو

 .4اجاجأ

 لاير



 دوجوب ةيناثلا عانتما طبرل هيلعفو هيمسا نيتلمج ىلع لخدي مزاج ريغ طرش فرح :الول -د

 .(كتمركأل ديز الول) لثم لوألا

 :لثم اهماكحأ لك يف الول لثم :امول -ه

 ًءةاجر كاضر يف كطخس دعب نم يل ناكل ةافولل ًةخاصالا امول

 ةلمجلاو نامزلا ىنعم هيف يردصم فرح ام .ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ لك :املك -و

 .لك ىلإ ةفاضإلاب رورجم ردصم اهدعب امو بارعإلا نم اهل لحم ال هل ةلص هدعب

 .4(هنم اورخس هموق نم ألم هيلع ّرم املك :ىلاعت لاق

 .نايضام نالعف الإ باوجلاو طرشلا لعف يف أي الو

 لاق نيح ىنعمب يضامللا نامزلل فرظ وأ ءبوجول بوجو فرح وأ .دوجول دوجو فرح :ال -ز

 .4باذعلا اوقوذي ام لب .«متضرعأ ٌّربلا ىلإ مكاجُن املف 2 :ىلاعت

 .ًاليلق ديكوتلاو ليصفتلاو ةيطرشلا ديفي فرح :اًمأ -ح

 .«(رهقت الف ميتيلا امأفإ» ١ «هنم هباشت ام نوعبتيف ٌعْيز مهبولق يف نيذلا اًمأفإ» :ىلاعت لاق

 بذعت ْنَأ امإوإ :ىلاعت لاق ءلثم طقف ليصفتلا ديفي فرح يهف ةزمهلا رسكب امإ اًمأو

 :ىلاعت هلوق لثم ةيفانلا ام عم ةيطرشلا نإ نم ةبكرم نوكت دقو «ًانسُح مهيف ذختت نأ امإو

 4 لوقف نجل راق نبيا
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 -:ةيوحنلا ميهافملا ىلع تانيرمت

 طرشلا ةلمج نيعو .ةمزاجلا ريغو همزاجلا طرشلا تاودأ نم ةيلاتلا تارابعلا يف ام نيع )١(

 .عضوم لك يف باوجلا ةلمجو

 عئارش كنع تعطقت دق «ينب اي :يبأ يل لاق ةنس ةرشع سمخ تغلب امل :ةبتع نب رمع لاق -أ

 هنإف ءكسفن نم هريغ ملعت اب كحدم نم كنرغي الو .هلهأ نم نكت ءايحلا مزلاف ءاًبصلا

 .طخس اذإ هلثم رشلا نم كيف لاق ءيضر اذإ ْملَعي مام ريخلا نم كيف لاق نم

 ىوهو .عاطم ٌحشف تاكلهملا امأف ءتايجنم ثالثو ,تاكلهم ثالث :ءامكحلا ضعب لاق -ب

 يف دصقلاو .ةينالعلاو رسلا يف هللا ةيشخف تايجنملا اّمأو .هسفنب ءرملا باجعإو .عّبتم

 .بضغلاو اضرلا يف لدعلاو ,رقفلاو ىنغلا

 .«ىشغي اذإ ليللاوإ+ :ىلاعت لاق -ج

 ْنِإ ءنينمؤم لا ريمأ أي :ريزولا لاقف ءهريزو هيف راشتسا يدهم لا نب ميهاربإب نومأملا رفظ ام -د

 .ريظن نم كلامف هنع توفع نإو .ءارظن كلف هتلتق

 .نوجسلا تمحدزال سرادم لا امول -ه

 ىلإ تعراسل ًابتاغ ناك ول نم حدمو .هحدم يف تغلابل ًارضاح ناكول نم مذ نم حتسا -و

 .همذ

 .ناسنإ دفتسي مل براجتلا ال ولو ءنارمعلا مدقت ام ملعلا الول -ز

 :فوذحم ا طرشلا باوج عضوب ةيتآلا ةيطرشلا لمجلا لمكأ (0)

 0 كب نظلا نسح الول (أ)

 5 يلاعلا دسلا ميقأ ام (ب)

 ........... هينعي ام ناسنإ لك لغتشا ول (ج)

 000 ناجسلا الول (د)

 ع١



 1111111 ندرألا رهن امأ (ه)

 700 ا ناطلسلا لدع اذإ (و)

 51111 ةرضاحم تحرش املك (ز)

 20 مهنيد نع سانلا دعتبا املك (ح)

 5 مالغلا برض ترثكأ اذإ (ط)

 ا سراف دالب صاقو يبأ نب دعس حتف اط (ي)

 0 فاصنإلا ةلقو روجلا الول (ك)

 5007 اهئانبأ بيذهتب مأ لك ىنعُت ول (ل)

 .ةفوذحملا طرشلا ةلمج عضوب ةيتآلا ةيطرشلا لمجلا لمكأ (5)

 :اننيد انفرع اف يومد الول (أ)

 .هربك يف حارتسال .......... ول (ب)

 .عاطتسي ام لسف عاطت نأ اذإ (ج)

 .هب سانلا ةقث تداز ......... املك (د)

 .ملعلا راشتنا داز ......... ام (و)

 نارمعلا مدقت ...... ام (ز)

 .غارفلا يف ةبسانملا ةملكلا عضوب ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكأ (4)

 رمقلا ءاضأ ام سمشلا الول (أ)

 ةَمز اج د طرش ةادأ يهو ........ عانتما (فرح) ةادأ :الول

 .طرشلا ةلمج امهو ًابوجو فوذحم........ أدتبم : سمشلا

 211 : ام

 .طرشلا باوج لعافلاو لعفلا نم ............. لعاف :رمقلا



 :ريباعتلا هذه لثم مايألا هذه يف باتكلا ضعب ةنسلأ ىلع عيشي )١(

 .تاّيفولا ةحفص تأرق -

 .كلذ لعفي نأب مسقأ -

 .ّطق بذكأ نل -

 .ادبأ بذكأ م ٍِك

 .بناجلا باهُم لجر اذه -

 .كفرصت ىلع مالملا تنأ -

 :اهيف لوقن نأ باوصلاو .أطخ ىلع ةرابع لك تلمتشا دقو

 .ملظلا ىلع يربص ّدِفَت دقل -

 .تايفولا ةحفص ٌتأرق -

 .كلذ لعفي نأ ىلع مسقأ -

 .ًادبأ بذكأ نل 2

 .طق بذكأ مل -

 .بناجلا بيهم لجر اذه -

 .كفرصت ىلع مولملا تنأ -

 .باوصلا ركذأو .ةيلاتلا ةرابعلا يف يوحنلا أطخلا نيع )١(

 .اهعباوتو مون نيتفرغ نم نوكتت :راجيإلل ةقش بولطم

 باوص ةرابع أطخ ةرابع )م
 مظعألا ناتلودلا تفلتخا نايمظعلا ناتلودلا تفلتخا

 ًاضعب مهضعب ىقتلا ضعتلا مهضعبب اوقتلا
 .ةريثك ًاطاقن ٌدكأ ةريثك طاقن ىلع دكأ

 .نيتلباقتملا نيتمئاقلا يف ةرابع لك مامأ ا« ةراشإ وأ ا” ةراشإ عض

 ليلا



 نوكي نأ رعشلا ةفيظو تسيلو .ًاظعاو وأ ةئيب ماع الو ًاخرؤم رعاشلا سيل :رعشلا ةفيظو

 .لامجلا رهاظم لكبو ىنعملاو ةركفلاب لاعفنإلاو رعاشم ا ةراثإ وه رعشلا ةفيظو امنإ .كلذ

 .هعوضوم نم هتراثإ ذخأيو

 تايعابرلا لك نوكت دقو .تايبأ ةعبرأ يف عقي ةيفاقو اهيف نزو لك ةديصق يه :تايعابرلا

 .يفاوقلا عونت عم دحاو نزو ىلع
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 ةسمخلا لاعفألا

 ١ مقر سوباك

 !نيلتحمطا فويس تحت جرحدتي ايضآ اي

 «خرصي

 ,تومأ نل يلتاق اي

 ءارقفلا ةركاذب ركفلا ٌجتري

 !لافطألا ىتح

 !كبرقب نوقوتي توملل

 !كبرقب نوقوتي قشعلل

 !ءابرغ الإ ىقست ال كضرأ

 ءابرغ الإ لبقتست ال

 !كبرقب توم ا ىلإ نوقوتي

 تْؤْملا نطو اي
 لافطألا ةركاذب قشعلا نطو اي

 كمحرب ملحلا رهصنا

 ,ىركذلاب عقاولا جزتما

 ةروث يطعأ

 ينطو اي يف حرصتو

 !نيفرح بلقلا قمعب ترفح يتلا كينيعب
 !ينهركت نيح كّبحأ

 !لاتقلا كتمص قشعأو

 ءانحلاب غوبصملا اهديج حّسفت ,ةبهارك
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 سبحلاو

 هايانث يف رخنت نابقعلا هوحن تلامو

 تول لاك ٍدغ نع شتفت

 ينيمرتو هذخأت

 ةينغأ ريطلا راغص عم عنصأل

 ءرهسلا عم يضمي يذلا نطولا نع

 !يتأي نل ءّدغلا نينح نع شّتفي

 انتميخ رادج ّنأك

 انلتقيو

 ءرحبلا ىلإ انيمريو

 !بعللاب لافطألا عنصي اذامف

 مهمجامج تناك اذإ

 ٍيتاسأم دقحب رومت

 ةامأ ده يدانت

 ٍلمأ نع نيطلا اياقب يف ثحبتو

 قوحسملا اهلفط يجانت ّمأ نعو

 ,ليللا اياقب يف خرصتو

 .ينطو اي كيف خرصت

 ناوضر هللا دبع :رعاشلا

 .ع6/7-860ص ةلماكلا ةيرعشلا لامعألا
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 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ * وأ ” ةراشإ عض ةيبرع ةيضق رعاشلا جلاعي -أ

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا -

 .قارعلا لالتحا ةيضق -

 .نانبل بونج ةيضق -

 .لاضنلا نوكيس ودع يا دضف ةروثلاو لاضنلا ىلإ ةديصقلا وعدت -ب

 .رعاش ناوضر هللا دبع رعاشلا -ج

 يروس ١-

 يندرا -؟

 يقارع ٠-

 .ةديصقلا نم ىلوألا ةعبرألا تايبألا يف ةيرعشلا ةروصلا ركذأ -د

 .رحلا رعشلا زكتري ءيش يأ ىلعف .رحلا رعشلا نم ةديصقلا -ه

 .ودعلا هب موقي يذلا كلذ يناسنإاللا هاجتإلا ىلع يوق موجه كانه -و

 .صنلا نم يناسنإللا لمعلا ددحت يتلا ةرابعلا مامأ ا> وأ ” ةراشإ عض

 ًاناسنإ تسل يناك )١(

 رحَبلا ىلإ انيمريو (؟)

 .هايانث يف رخنت نابقعلا هوحن تلامو (؟)

 يف لعف امك يونعم لاب يداملا طبر ناوضر هللا دبع رعاشلا دنع ةروصلا ءانب حمالم نم (ز)

 .كلذ ءارو فقت ىتلا ةينفلا ةصاخلا يه امف .سارلا خارص
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 ؟ءابرغ الإ لبقتست الو ءءابرغ الإ يقست ال كضرأو هلوق نم رعاشلا دصق اذام (ح)

 .لبقتسمو ةيقاس دسجلا لعج -

 ؟يحلا نئاكلاك وأ ناسنألاك ضرألا لعجف كلذ صخش -

 ليمَج عئار ينطو نأ لوقيل ةيلالد لوقح ةدع عمج -

 .ليمج نطو هنأل ءابرغلا ىتح لابقتسال دعتسم نطولا -

 ؟(ينطو اي يف خرصت) هلوق يف رعاشلا دصق اذام (ط)

 .يداعلا خارصلا -

 .نطولا اياضقب طوبرملا خارصلا ما -

 .بضغلاو لاعفنالاو ةروثلا خارص ما -

 .وه له .لاتقلا كتوص قشعاو :هلوق يف ةينفلا ةروصلا ءاحيإ ام (ي)

 .مالستسالاو فوخلا تمص وه له -

 لاتقلا تمص -

 زهقلا :ةيمهضا-

 .أطخ مأ حيحص يلاتلا تيبلا حرش له (ك)

 «هايانث يف رخنت نابقعلا هوحن تلامو»

 ديفي ام هنم ذخأت .تيم دسج ىلإ هليحتل هرخنت نابقعلل ًاماعط نطولا رعاشلا لعج

 اهيف رعاشلا دسجي ةيصيخشت ةروص هذهو .يح نئاك ىلإ نطولا لاحتساف يقابلا ظفلتو

 .نطولا

 .نابقعلا ةملك اهديفت يتلا ةلالدلا ام (ل)

 .ةديصقلا ِق تدرو ةيعمس ةروص ركذأ )مر
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 .رعاشلا ةديصق يف ةينفلا ةروصلا (ن)

 ةيليلحت ١-

 ةيغالب -'"

 ةيئزج -'

 .ةبكرم -ع

 .ةبكرمو هيئزج -0

 .اقباش درو ام لك -51

 .ةديصقلا يف ةينفلا روصلل هيوضع ةدحو كانه له (س)

 .روصلاو تاملكلا ءارو يتلا يناعملا ةلوهسب فرعي نأ يداعلا ءيراقلا عيطتسي له (ح)

 جاتحي رمألا نأ مأ .ةديصقلا هذه لالخ نم هتيرعاشو رعاشلا ىلع مكح رادصإ نكمي له (ف)

 .ىرخألا هدئاصق ةءارق ىلإ

 ىلإ هتفاقث يف رعاشلا يمتني له (ص)

 .ةيبدألا ةيبرغلا سرادملا ١-

 .ةيقرشلا سرادملا مأ -'

 .ةيبرعلا ةيبدألا سرادملا تاعيقرت ىلإ مأ -*

 .رعاشلا عادبإب صاخ جهنم ىلإ مأ -ع

 .ينطولا رعشلا نم هعوضوم يف رعشلا اذه ربتعن له (ق)

 .اهحرشإ .ودعلا تافرصتل ةيبلس ةلالد ىلإ لافطألا مجامج ةملك ريشت (ر)

 :يهو ةديصقلا ىلع رطيست ةماع ةروص كانه (ش)

 .طابحألاو سأيلا ٠- .طألاب جوزمملا نزحلا ةروص ١-

 .ةروثلاو بضغل ذولا -*
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 .ةديصقلا هذه يف رعشلا اهب زاتمأ يتلا ةينفلا صئاصخلا مامأ * ةراشإ وأ ” ةراشإ عض (ت)

 .ةبيرغ روصلا -

 .ةحضاو روصلا -

 .عوضوملا نم ةبيرق روصلا -

 .ةيرصبلاو ةيعمسلاو ةينوللا تالالدلا روصلا يف لخادتت -

 .ةيصيخشت روصلا -

 .بخاصو يوق عاقيإلا -

 .راطق تاطحم اهنأك ىقيسوملا -

 .ةقيمع يناعملا -

 .ةيوق ظافلألا -

 .ةينفلا روصلا يف ءادعتساو ةراثإو زفح كانه -

 -:ةيوحنلا ميهافما

 وأ ةعامجلا واو وأ نينثألا فلأ هب تلصتا عراضم لعف لك يه ةسمخلا لاعفألا :فيرعتلا ١-

 .ةبطاخم ا هنثؤملا ءاي

 نيملعت - نوملعي - نوملعت - ناملعي - ناملعت

 :لثم نونلا فذح اهمزجو اهبصن ةمالعو نونلا توبث ةسمخلا لاعفألا عفر ةمالع :اهبارعإ -؟

 نودهشت متنأو

 نوُمَلَعَي مهو
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 .نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل

 ارضحي مل
 يناصقأ ٌبحلا نإف كيلإ يفدت ةنزنم ٌبكألا ءارو نيملعت له

 يف ًاينبم ًالصتم ًاريمض ًامناد برعت (ةبطاخملا ءاي «نينثألا فلأ ؛ةعامجلا واو) ةثالثلا رئامضلا -"

 لوهجملل ًاينبم لعفلا ناك اذإ امأ .مولعملل ًاينبم ناك اذإ هب لصتت يذلا لعفلل ءلعاف عفر لحم

 .لعاف بئان عفر لحم يف برعتف

 .((نودعوي يذلا مهموي اوقالي ىتح اوبعليو اوضوخي مهرذف)) :ىلاعت لاق -ع

 نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف اوضوخي

 .لعاف عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض .ةعامجلا واو .واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو (ىتح) دعب ةرمضملا نأب بوصنم عراضم لعف :اوقالي

 .لعاف عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض ةعامجلا واوو .ةسمخلا لاعفألا

 وهو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ءنونلا توبث هعفر ةمالعو .عوفرم عراضم لعف :نودعوي

 .لعاف بئان عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض .ةعامجلا واو واولاو ءلوهجملل ينبم

 حازملا نم يرثكت ال -05

 لاعفألا نم هنأل ءنونلا فذح همزج ةمالعو .ةيهانلا (ال) ب موزجم عراضم لعف :يرثكت
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 اهبارعإ ةمالعو ةبرعم ةسمخلا لاعفألا

1111111115 
 اهمزج ةمالع نونلا فذح اهبصن ةمالع نونلا فذح اهعفر ةمالع نونلا توبث

 عوبسأ ذنم ًامحل اولكأي مل متبلط ولو ًاجاجد اولكأت نل زرألا عم زبخلا نولكأي
 عوبسأ ذنم ًامحل اولكأت ١ هدوجو مدعل ًاكمس اولكأي نل 6 ةلوسغم تاورضخلا نولكأت

 22 الكأي م اسوس زك ان قل ةيهشو مهنب نالكأت

 2006 الكأت مل سسوس الك انا ةيهشو مهنب نالكأي

 270 يلكأت نل ا لك ان قل ةيهشو مهنب نيلكأت

 -:ةيوحنلا ميهافملا ىلع تانيرمت

 -:يلي اميف طخ هتحت عراضم لعف لك يف عفرلا ةمالع نّيب ١-

 .«نومحرت مكلعل هللا اوقتاوإ+ :ىلاعت لاق -أ

 .4(نيطسقملا بحي هللا نإ :ىلاعت لاق -ب

 ءاهتوم دعب ضرألا يحيو .يحلا نم َتيملا جرخيو تيما نم ّيحلا ٌحرخي # :ىلاعت لاق-ج

 .«نوجرخت كلذكو

 .4ًءام ءامسلا نم لزنيو ًاعمطو ًافوخ ّقربلا مكيري هتايآ نمو # :ىلاعت لاق -د

 .«نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي نيذلاإج :ىلاعت لاق -ه

 .ايندلا ىلإ عجري نأ بحي ةنجلا ٌلخدي دحأ ام :مالسلا هيلع لاق -و

 -:يلي امم لعف لكل ةسمخلا لاعفألا نم صقانلا لعفلا لمكأ -"

 غش نيزغت ............. نوزغي............ ناوزغي ١-



 25220 نولصت ... نايلصي -ج

 كش نولوقت نالوقت ............... -د

 .ًالماك بارعإلا نوكي ىتح يلي اميف غارفلا لمكأ -"

 .قدصلا الوقت نل امتنأ (أ

 ةسمخلا لاعفألا نم هنأل هرخآ نم ......... فذح هبصن ةمالعو بوصنم ....... لعف :الوقت

 كب لوعفم 251 قفديضلا انة لحم يف نوكسلا ىلع قتتما ريمض ننثالا فلأ

 هرخا ىلع ةرهاظلا م ةمالعو بوصنم

 .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو

 .قدصلا نولوقي مه (ب

 ريمض ةعامجلا واوو . ةسمخلا لاعفألا يف هن... و عراضم لعف . نولوقي

 5 لحم ف ينبم لصتم

 .قدصلا اولوقت مم متنأ .قدصلا الوقت م امتنأ (ج

 فلأو ةسمخلا لاعفألا نم اهنأل همزج ةمالعو موزجم عراضم لعف :الوقت

 220 لحم يف ينبم لصتم ريمض نينثألا

 بلقو مزجو يفن فرح :م

 لصتم ريمض ةعامجلا وأوو ............ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :اولوقت

 .متنأ وأ .امتنأ ادتبملا ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو ......... لحم يف ينبم
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 :ةفرعملا لا )١(

 .«لوسرلا ُنوعرف ىصعف ًالوسر نوعرف ىلإ انلسرأ امك :ىلاعت هلوقك دهعلل (أ)

 حلصي نإ» اهتمالعو «رسخ يفل ناسنإلا نأ :ىلاعت لاق ءوحن يسنجلا قارغتسألا (ب)

 لك اهعضوم

 هذه نم ريخ ةقيقحلا هذه يا .ةأرم لا نم ريخ لجرلا :لثم :ةقيقحلا فيرعتل (ج)

 .ةقيقحلا

 :نامسق يهو (ةدئازلا لا) ()

 ةملكلا يف عمتجي الو .ةيملعلاب فرعم وهو .ةكمب منص مسا (تاللا) لثم :ةمزال -أ

 .ةدئاز (لا) تربتعاف .نافرعم

 رعاشلا لوقك (ربوأ تانب) :مهلوق يف ملعلا ىلع - ًارارطضا - ةلخادلا يهو :ةمزال ريغ -ب

 ربوألا تانب نع كتيهندقلو ًالقاسعو ًالومكا كتينج دقلو

 .نيفرعم عامتجا نم ًارارف ةرورضلل (لا) هيف داز دقف

 كل تينج دقل ىنعملاو .معطلا ءيس ريغص ةأمكلا نم ئدر عون ىلع ملع ربوأ تانبو

 .«اهنم ءيدرلا ءيسلا نع كتيهن دقو .ةأمكلا نم ضرألا يف ام لضفأ

 :هلوقك زييمتلا ىلع ًارارطضا ةلخادلا اهنمو

 ورمع نع سيق اي سفنلا تبطو تددص اننهوجو تفرع نأ امل كتبأر

 .ةركن الإ نوكي ال زييمتلا نأل (ًاسفن تبطو) لصألاو

 .(ناتكلا :ةنيدملا) لكم ؛ةيلغلل ةذئاز دج
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 لوسر ةنيدم ىلع (ةنيدملاا تبلغ نكل .باتك لكو ةنيدم لك ىلع قدصلا امهقح نإف

 ىلإ ردابتي ممل اقلطأ اذإ امهنأ ىتح هيوبيس باتك ىلع (باتكلا)و ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .وحنلا لاجم يف .امهريغ مهفلا

 ًاديكوت ةيناثلا (ًابرإ) برعتو .رهاظلا حتفلاب ةبوصنم ًالاح ىلوالا (ًابرإ) برعت:ًابرإ ًابرإ ()

 .(ًابرإ ًابرإ شحولا تقزم) لثم .ةحتفلاب ًابوصنم

 ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (لباقم) ىنعمب ناكم فرظ:ءازإ (6)

 .ةعمجلا موي بيطخلا ءازإ تسلج :لثم

 .لثم ةرورجم ءيجت دقو .ةيلاحلا ىلع ةبوصنم ًامئاد برعت:ًاحالطصإ (0)

 موجنلا ملع نم - حالطصإلا يف - كلفلا

 (ًالصأ دحأ مدقتي ) لثم بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم (طق) ىنعمبًالصأ (5)

 ال لثم ةحتفلاب ًابوصنم فوذحم لعفل ًاقلطم ًالوعفم برعت (عطق) ىنعمب تب ردصم:ةتبلا (0)

 .عطق ةزمه اهتزمه ناروهشمل او ةتبلا بذكأ

 ءادنلا ةادأ نع ًاضوع نوكتل ميما ديدشتو .ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم ةلالجلا ظفل:مهللا (0)

 .4ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا لق :ىلاعت لاق :لثم ةفوذحملا

 .مهللا ةظفل لمعتست دقو

 (انبنذ رفغا مهللا) لثم يقيقحلا ءادنلل -أ

 .باتكلا تأرقا كلأس نمل (معن مهللا) كلوق وحن عماسلا نهذ يف باوجلا نيكمتل -ب

 اذك نوكي نأ الإ مهللا :لثم .ءانثتسالا ةردنل -ج

 رعاشلا لوقك ءادنلا فرحو ةددشملا ميملا نيب عمجلا ذشو

 اهدهللااي مهللا اي لوقأ ا م أكثددحاماذإينإ
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 .كلذ ريغ مأ ًارعاش فلؤملا ناكأ ءاوس هانعم لكشيل رخآ صن يف نمكي صن وه :صانتلا

 يف ةقدلا مدع نكلو .صانتلا موهفم لمعتسا نم لوأ وهف .صانتلاب نيلئاقلا لوأ نيتخاب دعيو

 .هقيبطتو همهف يف كلاسملا ددعت ىلإ ىدأ حلطصملا ديدحت

 -:هعاونأ نمو

 .يروطسألا صانتلا -'" .ينيدلا صانتلا ١-

 .ىخيراتلا صانتلا -ع .يبدألا صانتلا -“

 .يرولكلفلا صانتلا -0

 لوسرلا ثيداحأ نم ثيدح وأ هللا باتك نم ةيآ ذخأ وه سابتقالاف :نيمضتلاو سابتقالا

 .مالكلا يف هنيمضتو رثن وأ رعش نم لوق ذخأ وهف نيمضتلا امأ نيلاله نيب مالكلا يف اهعضوو

 يمسو ًاضيأ لودعلاب يمس .لامعتسالا دودح كاهتنأو فولأملا نع جورخلا وه :حايزنالا

 نم أدبم ىلع اهمادختسا يف ذشت يأ .ةغللا نوناقل رعشلا قرخ هاوتحم يف وهو فارحنالاب

 .ىرخأ ةرم اهليوأت ديعت نأ طرشب .ةيناسللا ئدابملا

 :حايزنالا ةلثمأ نم

 لويخلا اهرجت ةليفلا

 .فنعب مانت نوللا ةميدعلا ءارضخلا راكفألا

 -:ةلالدلا

 هيوغل وأ .ةيخيرات وأ ةيعرش ةلالد وأ ًازاجم وأ ةقيقح ةملكلا هيلع لدت ام ىهو

 ليلحا



 (ةلمجلا نم هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريغتي) برعم

 عوُفرَم
 عفرلا تامالع

 عمجو درفملا يف :ةمضلا

 عمجو طاسلا ثنؤملا

 ويشكتلا

 ىنتملا ىف ةذقلألا

 ماسلا ركذملا عمج يف :واولا

 .ةسمخلا ءامسألاو

 :عفرلا تالاح

 عقي عوفرم مسا :ًادتبملا ١-

 .ةلمجلا لوأ يف

 ىئدعف ليكن اه علا كك

 ًاذعما

 دك لك :ناك مسا 7

 ىدحأ وأ ناك هيلع لخدت

 .اهتاوخأ

 بوصنم

 :بصنلا تامالع

 عمجو درفملا يف :ةحتفلا

 ريمكتلا

 ركذملا عمجو ىنثملا يف :ءايلا

 ملاسلا

 ثنؤم لا عمج يف :ةرسكلا

 ماسلا

 .ةسمخلا ءامسألا يف :فلألا

 -:بصنلا تالاح

 لخدت أدتبم لك :ناك ربخ ١-

 .اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك هيلع

 ًادتبم لك :نإ مسإ -ل

 وأ نأ هيلع لخدت

 .اهتاوخأ ىدحإ

 رح

 ءانبلاو بارعإلا ثيح نم مسألا

 عمجو درفملا يف :ةيسكلا

 .طاسلا ثنؤملا عمجو ريسكتلا

 ركذملا عمجو ىنثملا يف :ءايلا

 .ةسمخلا ءامسألاو مملاسلا

 فرصلا نم عونمم ا يف :ةحتفلا

 .ةفاضإلاو لأ نم درجمل ا

 رجلا تالاح

 رج فرح دعب ١-

 بسني مسا :هيلإ فاضملا -؟

 .قباس ماس ىلإ

 :رورجم مسال عباتلا -“

 - فطعلا - تعنلا



 وأ نإ هيلع لخدت أدتبم ا

 .اهتاوخأ ىدحأ

 عقي عوفرم مسا :لعافلا -0

 مولعملل ينبم لعف دعب

 .لعفلا لعف نم ىلع لديو

 مسا :لعافلا بئان -1

 ينبم لعف دعب عقي عوفرم

 لحم لحيو لوهجملل

 .هفذح دعب لعافلا

 .عوفرم مسإل عباتلا -

 نايبل ركذي عبات :تعنلا ١-

 .توعنملا يف ةفص

 طسوتي عبات :فطعلا -؟

 فرح هعوبتم نيبو هنيب

 فطع

 عفرل ركذي عبات:ديكوتلا -"

 مالَكلا هلمحي دق مهوت

 بوصنم مسإ :هب لوعفملا -"

 لعف هيلع عقو نم ىلع لدي

 .لعافلا

 مسإ :قلطملا لوعفم ا -«

 ركذي لعفلا ظفل نم بوصنم

 وأ هعون نايبل وأ هديكوتل هعم

 .ةتذع

 ركذي مسا :هلجأل لوعفم لا -0

 .لعفلا عوقو ببس نايبل

 بوصنم مسا :هعم لوعفملا - ١

 (عم) ىنعمب واو دعب ركذي

 .ةبحاضملا نع ةلالدلل

 بوصنم مسا :هيف لوعفم لا /١-

 لعفلا ثودح نمز نايبل ركذي

 .هناكم وأ

 بوصنم ةركن مسا :لاحلا-#
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 لدبلا - ديكوتلا



 ىلع لدي عبات :لدبلا -ع

 .هنم ءزج وأ عوبتما سفن

 دنع هب لوعفملا وأ لعافلا

 .لعفلا عوقو

 دعب ركذي مسا :ىنثتسملا -؟

 ءانثتسالا تاودأ نم ةادأ

 .مكحلا يف هلبق ام فلاخيل

 دعب ركذي مسا :ىدانطا ٠-

 .ءادنلا تاودأ نم ةادأ

 نايبل ركذي مسا :زييمتلا ١-

 .ةمهبم ةقباس ةملك نم دارملا

 :بوصنم مسال عباتلا ١١-

 - ديكوتلا - فطعلا - تعنلا

 .لدبلا
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 ينبم

 ةلمجلا يف هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريغتي ال

 .بئاغ وأ بطاخم وأ ملكتم ىلع لدي ينبم مسا :ريمضلا ١-

 - يه - وه - نتنأ - متنأ - امتنأ - ٍتنأ - َتنأ - نحن - انأ :ةلصفنملا عفرلا رئامض (أ)

 .نه - مه - امه

 هايإ .نكايإ - مكايإ - امكايإ - كايإ - كايإ - انايإ - يايإ :ةلصفنملا بصنلا رئامض (ب)

 .نهايإ - مهايإ - امهايإ -

 - ةبطاخم ا ءاي - ةعامجلا واو - نينثألا فلا - ان - لعافلا ءات :ةلصتملا عفرلا رئامض (ج)

 .ةوسنلا نون

 .بئاغلا ءاه - بطاخملا فاك - ان - ملكتملا ءاي :ةلصتملا بصنلا رئامض («)

 .بئاغلا ءاه - بطاخملا فاك - ان - ملكتملا ءاي :ةلصتملا رجلا رئامض (ه)

 .اهب ظفلت ةرهاظ ةروص اهل تسيل : ةرتتسملا رئامضلا (و)

 - كلذ - كاذ - ءالؤه - هذه - اذه) هيلإ ةراشإلاب نيعم ىلع لدي ينبم مسا :ةراشإلا مسا -"

 .(كلانه - كانه - انهاه - انه - كئلوإ - كلت

 يذلا) لوصوملا ةلص ىمست هدعب ةلمج ةطساوب نيعم ىلع لدي ينبم مسا : لوصوملا مسألا -؟

 .(ام - ْنَم - ياللا - يتاللا - نيذللا - يتلا -

 نايإ - ىتم - امهم - ام - نم) ةيناثلا طرش ىلوألا نيتلمج نيب طبري ينبم مسا :طرشلا مسا -«

 .(يأ - امفيك - امثيح - ىنأ - امنيأ - نيأ -

 (يأ - فيك مك - نيأ - ىتم - ام - نم) لاؤسلل لمعتسي ينبم مسا :ماهفتسالا مسا -0

 ١١ ادع ام - 1١١-19 نم ةبكرملا دادعألا -1
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 .نيب نيب - اهنم لعل - ذإ - ّنآلا - يسمأ - ثيح :اهنم بكر امو فورظلا ضعب -ا/

 كيلع - نيمآ - فا - وآ - ناعرس - ناتش «تاهيه :لعفلا ىنعمب لمعتسي مسإ :لعفلا مسا -8
0. 6 

 .ىح - هيإ - ةص - راذح -

 ىقبت رجلا وأ بصنلا وأ عفرلا عضاوم نم عضوم يف ةينبملا ءامسألا تعقو اذإ :ةظوحلم

 ام بسحب رج وأ بصن وأ عفر لحم يف نوكت نكلو اهرخآ لكش يف رييغت نود يأ اهلاح ىلع

 .اهعضوم هبلطتي
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 يناثلا لصفلا

 لاَعْفَألا عباوت

 :صقانلا لعفلا - ١

 (دوقولا)

 .ةقاطلا وأ ةوقلاو ءءوضلاو ةرارحلاب اندمت قارتحالل ةلباق ةدام دوقولا

 نيجسكألا عم ةدامملا داحتإ قيرط نع كلذو .يايميك لعافت يه قارتحالا ةيلمع نإو

 .ءوض وأ ةرارح لكشب ةقاطلا قلطنتف .ءاوهلا يف دوجوملا

 فورعملا بشخلاف ءاهتجسنأ ءانب يف اهمادختسا متيل سمشلا نم ةداع قأت دوقولا ةقاطو

 ةنوزخم نوكت اهمدختسن يتلا ةقاطلاف .قرتحي امدنع ةقاطلا قلطي تيزلاو محفلاو لمعتسم او

 .نينسلا فالآ ذنم تاتابنلا يف

 عاونأ رثكأ نكل .ًادوقو ىعدي هقارحإ نكمي ءيش يأف ,دوقولا نم ةفلتخم عاونأ دجوتو

 .لورتبلاو يعيبطلا زاغلاو محفلاو بشخلا يه ًاراشتنا دوقولا

 ةدام لوأ بشخلا دعيو .ءيندم رصنع اذ وأ ًايزاغ وأ الئاتم نوكي نأ نكممي لورتبلاو

 وه ذإ هيلع لوصحلا لهسلا نم ناك دقف .تضم نورق ةدعل كلذو .دوقوك ناسنإلا اهلمعتسا

 دوجوب هتيمهأ بشخلا دقف رشع سداسلا نرقلا يفو تقولا رورم عمو هاوس نم ًانمغ صخرأ

 .محفلا

 هنأل .دوقولا نم ًاماه ًاءزج لكشي يذلا نوبركلا نم ةيلاع ةبسن ىلع محفلا يوتحي

 تيسارتنالا محف وأ بلصلا محفلا امأ .ةنخاس ةبهلأ لكشيو.ةلوهسب قارتحالا ىلع دعاسي

 محفلا كلذ ثدحيو .ىرخألا محفلا عاونأ عم ةنراقم اب نوبركلا نم ةبسن ىلعأ ىلع يوتحيف

 .لقأ ًادامرو ًاناخد

 قارتحالا تويزو لورتبلاو نيسوركلا نمضتيو طفنلا نم يقأتف لئاسلا دوقولا عاونأ مهأ اّمأ

 .ًادوقو ىمست اهلكو

 لع



 محفلا

 بطرو ءيفاد خانم تاذ ام ةيعقنتسم ةباغ يف ةممدقلا تاتابنلاو راجشألا عطقت امدنع

 درطت سمشلا ةعشأف .اياقبلا هذه عم لعافتت ايريكتبلا نإف .سمشلا ةعشأل ةضرعم ىقبتو

 نيطلا بسرتي تقولا رورم عمو ءنوبركلا نم جيزم ىقبي يذلاو رخبتلا قيرط نع اهنم تازاغلا

 ىقبي يذلاف .ًاضيأ لئاوسلا نم صلختيو ءهيلع نيطلا لقث لعفب ًاكسامتم حبصيف هيلع لحولاو

 نم ًاليوط ًاتقو قرغتست ةيلمعلا هذهو محف ىلإ هلوحتم ءطبب وسقت نيجعلاك ةلتك نع ةرابع

 .نينسلا فالآ

 هناكم يف نوبركلا ىقبي هذه نفعتلا ةيلمع لالخو تاعقنتسملا يف تاتابنلا نفعتت امدنع

 فرعي اذهو قاروألاو عورفلاو ناصغألا نم ةدبلتم ةلتك ىلإ دعب اميف لوحتتو .نينسلا نم ًاددع

 .ثخلاب

 يف رشنت تاعومجم ىلإ ثخلا عطقي .ةيلمعلل عضاخلا عقنتسملا يف ءاما فجي نأ دعبو

 ةبسنلاب ةمهم هذه فافجلا ةيلمعو .دوقوك قارتحإلا يف كلذ دعب لمعتسيو .فجتل ءاوهلا

 .ءام هعابرأ ةثالث ىلع يوتحي هنأ ذإ .ضرألا يف ثخلل

 لوحتي هنإف لكشت ثيح ثخلا كرت اذإف .ثخلا نم روطتت ,محفلل ىرخأ لاكشأ كانهو

 اذإ تتفتي ىتح ًانيل ىقبيو .محفلا نم ةبالص رثكأ وهو .ينبلا محفلا وأ تنجيللا ىلإ ًايجيردت

 محفلا وأ يراقلا وأ يتفزلا محفلا وه محفلل رخآلا لكشلاو .ةليوط تافاسمل رخاوبلا يف لقن ام

 .نينسلا فالآ ذنم ضرألا يف طغضو يئايميك رييغت ةطاسوب تنجللا يف عضيو .نيللا

 .ضرألا يف يتفزلا محفلا دجو اذإو ,ةرثكب رفوتمو ةلوهسب قرتحي وهف محفلا عاونأ مهأ وه

 .تيسارتنالا محف وأ بلص محف ىلإ ًايجيردت لوحتي هنإف فاك طغضل ضرعتو

 ثخلا اهنم قأ ىتلا ةيتابنلا ةايحلا نأ كلذ ىنعيو محفل ١ عاونأ ثدحأ ثخلاو
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 نأ امك .ىرخألا محفلا عاونأ هتقرغتسا يذلا تقولا نم رصقأ ًاتقو ضرألا يف ةرومطم تناك

 .ةبلصلا دوقولا عاونأ لك نم لقأ ةيرارحلا هتميق

 محفلا ٌدعُيو ,ربكأ ةرارح ةميق هلو ثخلا نم مدقأ وهو «ينبلا محفلاب تنجيللا فرعيو

 .ةبلصلا دوقولا عاونأ لك نم ةيرارح ةميق ىلعأ يتفزلا

 .ةعيبطلا يف همدقأ نمو محفلا عاونأ ىسقأ وهف .تيمارتالا محف امأ

 ساحنلاك نداعملا رصع يف ناسنإلا اهلمعتسا يتلا داوملا مدقأ نم يرجحلا محفلا دعيو

 محفلا ركذ ةنس فالآ ةثالث نم رثكأ ذنم ديدحتلاب نيصلا يفو .ةميدقلا روصعلا ذنمف .ديدحلاو

 راشأ امك .بشخلاك ةقرتحملا داوملا نم دعي ذإ .لاثمالا باتك يفو .سدقملا باتكلا يف يرجحلا

 محفلا لامعتسا ىلع ةينامورلا تويبلا اياقب تلد دقو .يرجحلا محفلا نع هتاباتك يف وطسرأ

 .م.ق٠6 يلاوح تأدب يتلاو ايناطيربل ينامورلا مكحلا ةرتف يف يرجحلا

 ءاسنلا تناك ذإ ًارشتنم محفلا لامعتسا ناك رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم لالخو

 دوجول كلذو .ةيزيلجنإلا ءيطاوشلا لوط ىلع رحبلا محف ب ىمسي ام نوعمجي لافطألاو

 .ةقطنملا كلت يف مجانم ا

 امك .هيف ةيئاذغلا داوم لا ةرارح اوظفحيل تالحملاو نيكاكدلا باحصأ همدختسا دقو

 .مهتعانص يف نودادحلا همدختسا

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 .دوقولا فيرعت نع .يتأي اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا ١-

 .قارتحإلل ةلباق ةدام دوقولا - ١

 .قارتحإلل ةلباق ريغ ةدام -'

 .قالطإلا لع ةدام سيل ةوقولا,-#
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 .يه قارتحإلا ةيلمع -؟

 .يعيبط لعافت -

 يئايميك لعافت -

 يتاذ لعافت -

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ « ةراشإ وأ ” ةراشإ عض -“

 قلطنتف ءاوهلا يف دوجوملا نيجسكألا عم ةداملا داحتإ قيرط نع قارتحإلا ةيلمع متت )١(

 .ءوض وأ ةرارح لكشب ةقاطلا

 .سمشلا اهلك ةقاطلا ردصم (0)

 .نينسلا فالآ ذنم تابنلا يف ةنوزخم اهمدختسن يتلا ةقاطلا (*)

 .لورتبلاو ,يعيبطلا زاغلاو ,محفلاو ,بشخلا ًاراشتنإ دوقولا عاونأ رثكأ (©)

 .بشخلا وه دوقوك ناسنإلا اهمدختسا ةدام لوأ (0)

 .نوبركلا نم ةليلق ةبسن ىلع محفلا يوتحي (1)

 .دوقولا نم ًاماه ًاءزج نوبركلا لكشي ()

 .نوبركلا نم ةبسن ىلعأ ىلع يوتحي تيسارتنالا محف (6)

 .محفلا وه لئاسلا دوقولا عاونأ مهأ (9)

 .ةقاطلا عاونأ مهأ نم لورتبلا )٠١(

 .محفلا نوكتي فيك -؟

 قرغتست مكف .تابنلا اياقب عم ايريتكبلا لعافتو سمشلاو ةبوطرلاو ءفدلا وه محفلا لصأ -ه

 .؟ةيلمعلا هذه

 ...قاروألاو عورفلاو ناصغألا نم ةدبلتملا ةلتكلا ىمست اذام -1

 .ىلإ ًايجيردت ثخلا روطتي -

 فاح ثخ -
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 تينجيللا -

 ينبلا محفلا وأ -

 .محفلا وه تنجللا نم عنصي يذلا محفلا -6

 .يتفزلا -

 يراقلا
 نيللا محفلا وأ -

 عاونألا هذه لك وأ -

 ؟تيسارتنالا محف نوكتي فيك (9)

 .محف تيسارتنالا محف )٠١(

 :لتاسعا

 .بلص -ب

 نيل ع

 ؟نيينيصلا ىدل سدقملا باتكلا يف يرجحلا محفلا ركذ ةنس مك ذنم )١١(

 ؟يرجحلا محفلا اومدختسا نامورلا نأ ىلع ليلدلا ام )١0(

 .يف محفلا مدختسا )1١(

 .ةقاطلا ىلع لوصحلا -أ

 .ةيئاذغلا داولا ظفحل -ب

 .يهطلاو ةئفدتلل -ج

 .ةنيزلل مدختسا -د

 لنه



 :فيرعتلا ١-

 يناثلا بصنيو هل ًامسإ ىمسيو لوألا عفريف ربخلا وأ أدتبملا ىلع لخدي لعف صقانلا لعفلا

 .اهتاوخأو داكو اهتاوخأو ناك ناعون وهو .هل ًاربيخ ىمسيو

 :ناك تاوخأ -"

 - لاز امو - سيل - راص - لظ - تاب - ىحضأ - حبصأ - ىسمأ - ناك .ناك تاوخأ نم

 .ماد امو حرب امو - كفنا امو

 -:اهتاوخأو ناك يناعم -"

 .اهربخ ىنعمب مسإلا فاصتإ ديفت : ناك

 .ًاحابص ربخلا ىنعمب مسإلا فاصتإ ديفت :حبصأ

 .ىحضلا تقو :ىحضأ

 .ليللا لوط :تاب

 راَهّنلا لوط :لظ

 .ربخلا ىلع قبطنت ةلاح ىلإ مسإلا يف ةلاح نم هريغتو مسإلا لوحت ديفت :راص

 .يلاحلا نمزلا يف ربخلا ىنعمب مسإلا فاصتإ ديفت :سيل

 .كفنا امو حرب ام كلذكو رارمتسإلا ديفت :لاز امو

 يف اهربخ ىنعم توبث ةدم يه ةددحم ةدم اهلبق ام ىنعم رارمتسا ديفتف :ماد ام ام

 .اهمسإ

 .اهلمع طورش -؟ع

 يفنلا ناكأ ءاوس .يهن وأ يفن اهمدقتي نأ حرب امو ئتف امو كفنا امو لازام يف طرتشي -أ

 ريغ ريهزو .ًادهتجم حربت تسل .مسإلاب وأ لعفلاب وأ فرحلاب

 لر



 توملا ٌركاذ لازت ال لثم فرحلاب يفنلاو .ًامناق كفنم

 (هتاذل ةصغنم تماد ام شيعلل بيط ال) لثم ةيفرظلا ةيردصملا ام ماد ام قبست -ب

 .اهلمع نالمعتف ةصقانلا لاز ام ىنعمب نيتيفنم (مارو) (ىفو) يتات دق -ج

 «دهتجي بلاطلا ينيال»

 «ًاميتم قشاعلا ميري الو»

 .اهتاوخأو ناك ماسقا -0

 .ماد ام ءسيل لثم فرصني ال ام -

 .حرب امو ؛ىتف امو ءكفنا امو :لاز ام وهو .ريغال عراضملاو يضاملا هنم قأي ام -

 .راصو تابو لظو ىحضأو ىسمأو حبصا وهو .اهلك ةنمزألا هنم قأت ام -

 .ةمات اهتاوخأو ناك نوكت ىتم -1

 تناك نإف .لعاف هنأ ىلع هعفرتف .اهدعب عوفرملا عم اهانعم متي يأ ةمات اهنوك ىنعمو

 :لثم ةمات تناك َدِحَوَو .رهظو .لصح ىنعمب ناك

 .ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك ْنِإ

 تابو ماد ىنعمب لظو ىحضلا يف لخد ىحضأو حابصلا يف لخد ىنعمب حبصأ تناك اذإو

 لثم بسحف لعافلا عفرت ةمات يهف ءاسملا يف لخد ىسمأو .لقتنإ ىنعمب راصو ًاليل لزن ىنعمب

 .(نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف)

 -:ةيوحنلا ميهافما ىلع تاقيبطت

 -:ةيلاتلا لمجلا يف صقانلا لعفلا نيع )١(

 .ًالزان جلثلا ناك )١(

 .ًازبخ نيجعلا راص (5)
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 .ًانيجع نيجعلا لاز ام (؟)

 .ًابيبز بنعلا ادغ (ع)

 .ًاميكح ًاميلع هللا ناكو :ىلاعت لاق (0)

 .نينمؤملا رصن انيلع ًاقح ناكو :ىلاعت لاق (1)

 نيبم لالض هنايسنف تأؤملا ركاذ لزت الو رمش حاص (1)

 ِبّرَحلاو ليولاب هكلم ىلع مكحاف ًالغتشم وهللاب كلم ادغ اذإ (8)

 ٌءاتشلا هُمّرهي خيشلا ْنِإف ينوئفدأف ءاتشلا ناك اذإ (9)

 يف ربخلا ةكرح ىلع رييغت نم مزلي ام رجأو .ةيلاتلا لمجلا ىلع اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك لخدأ (0)

 .اهنم لك

 .ةوخإ نونمؤملا ١-

 .تابوبحم تامزتلملا -؟

 .مويغلا ءارو رمقلا -"

 .كوبأ مداقلا -ع

 .ةبتكملا يف انأ -0

 .ناريبك نابان قفانمللو .ناريغص نابان ليفلل -1

 .ناتقساب ناترجشلا -ا/

 .ناترثؤم ناتديصقلا -8

 .ةئفاكتم ريغ تاضوافم لا -9

 .قحو بجاو برحلا ٠-

 .اهرخآ لكشأو ةبسانملا ةملكلاب ةيلاتلا لمجلا يف غارفلا ألمإ -“

 .مكح زيزع 2000 نإ )١(

 نشر



 .بيرق........... حبصأ (6)

 .رداه......... لاز ام ()

 .لوفقم........... لظ (0)

 -:يلي اميف صقان لعف لك ربخ نيع -ع

 يوبنلا دجسم ا ناكو .لاتق نود مالسإلا يف لخدت ةنيدم لوأ ةرونملا ةنيدما تناك )١(

 .نينمؤملا لك ىقتلم

 .لوقن ام قدصممب تسلأ (0)

 0 شوفنملا نهعلاك لابجلا نوكتو .ثوثبملا شارفلاك سانلا نوكي موي :ىلاعت لاق ()

 مدهت انرخاوأ تراصو .ينبت انلئاوا تناك (8)

 .بهشلاب ليللا داوس يمري كفنا ام (0)

 .لالتحالا ئواسم ددعي عيذملا حرب ام (1)

 .ةيلاتلا لمجلا يف غارفلا ئلمب بارعإلا لمكأ -0

 .ليل ناك )١(

 مات يضام لعف : ناك

 .ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم ..... :ليل

 .هيخأ نوع يف ٌدبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللا ()
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 ًافئاز ٌليصألا سيل (1)

 0 وسل

 ا عوفرم سيل مسا : ليصألا

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم .............. :ًافئاز

 .ينطو نولتحي دوهيلا ماد ام يانيع رقت نل (0)

 1 ماد ام مسا :دوهيلا

 .ةدئازلا ءابلا عضاوم )١(

 لعاف عمو رصبأو مهب عمس......... قدصلاب لمجأ لثم بجعتلا (لعفأ) لعاف عم )١(

 .«اديهش هللاب ىفك» لثم (ىفك)

 .(كب فيك) :لثم . (فيك) دعب (9)

 .ًافقاو يقيدصب اذإف بابلا تحتف :لثم ةيئاجفلا (اذإ) دعب (5)

 .(مهرد كبسحب) :لثم :(بسح) عم (ع)

 .«نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ» :لثم .(سيل) ربخ عم (0)

 1ع



 .(سيل) لمع هلماعلا (ام) ربخ عم (3)

 .(ديبعلل مالظب كبر امو) :لثم

 كيلع) :لثم هب ًالوعفم برعي اهدعب امو .رمأ لعف مسا برعت يتلا (كيلع) دعب (0)

 (قدصلاب

 .رعاشلا لوقك اهلماع يفنملا لاحلا عم (6)

 اههاهتنم بيسملنبميكح ٌباكر ةبباخب هدعجرامف

 لوط تيقوتلا ديفتو ربخلا بصنتو مسألا عفرت ناك تاوخأ نم صقان ضام لعف :تاب ()

 .ليللا

 ًاركاذم ُبلاطلا تاب :لثم

 .(ًارهفكم تابفًاوحص وجلا ناك) :لثم .(راص) ىنعمب أت دقو

 .ةينبمو ةبرعم :ناعون وهو : َدَعَب )١(

 :عاونأ ةعبرأ يهو ةبرعملا :ًالوأ

 .(رصعلا دعب ىلإ رهظلا دعب نم ٌثعلاط) رج فرح اهقبس اذإ :رورجم مسا (أ)

 .(ةنيدملا دعب ةيرقلا) : لثم ناكملا ىلع لدي ام ىلإ تفيضأ اذإ بوصنم ناكم فرظ (ب)

 .(ءاشعلا دعب كترز) :لثم نامزلا ىلع لدي ام ىلإ تفيضأ اذإ بوصنم نامز فرظ (ج)

 (ًادعب كتيأر) :لثم ًانونم ناكو ةفاضإلا نع عطق اذإ بوصنم فرظ ()

 ىلع ىنبت ذئنيح اهنإف هظفل نود هانعم يونو هيلإ فاضت ام فذح اذإ ىنبتو :ةينبملا :ًايناث

 .(دعب نمو لبق نم رمألا هلل) مضلا
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 .(برضلا ضعب هتبرض) :لثم .هيلإ هتفاضإ دعب ردصملا نع بئان :ّضعَب (4)

 (ةتغب ةعاسلا مهتءاج اذإ ىتح) :لثم ةبوصنم ًالاح برعت :ةتغب (0)

 (ةركب ةسردملا ترز) لثم ةحتفلاب ًابوصنم نامز فرظ برعت:ةركب (1)

 .ةرفنم ةقيرطب كدنع امم راختفالا وأ .كدنع سيل ام ءاعدإ وه :رورغلا ١-

 .ثدحتت لامعألا عدت لب راختفا وأ ءاعدإ نودبو كدنع ام ةفرعم ىه :سفنلاب ةقثلا -؟

١1 



 اهتاوخأو داك -'"

 -ء هع ع
 (ناملربلا يف ًابئان نوكأ ْنأ ... يتينمأ)

 ... رانيد فالآ ةرشع ىوس دجي ملف هبتكم جرد يف رظنيو هقاروأ لامعألا لجر سسحتي

 كل لسرأ فوس ... لوقيو اهعم لماعتي يتلا كونبلا دحأ ريدم عم لصتيو فتاهلا ةعامس عفري

 ... ةقث فظوملا ...نيسمخلا ةئف نم رانيد نويلم غلبم هئاطعإ ءاجرف نيفظوملا دحأ عم ًاكيش

 ديرت اذا نكلو ... يديس اي رضاح ... كنبلا ريدم نم توصلا هيتأي .هنيمأت ءاجرف ريغص غلبملاو

 .كئالمع نم ليمع يأ ديصر ىلإ هلوحت كيش ىلإ الإ جاتحي ال طيسب رمألاو ةلويسلا هذه

 رمثتسأ ًاوفع ... ناملربلا يف يدلو رمثتسأ نأ تررق ينأل هجاتحا ...ًاكحاض لامعألا لجر

 لجر ... حزمت كلعل يديس اي مهفأ مل ... كنبلا ريدم بيجيو .نامربلا يف دعقم ءارش يف يلاومأ

 ةميقب تادعاسم سانللو بتاور نيبودنملل عفدأ نأ ديرأ ... رومألا هذه يف حازم ال لامعألا

 لوف سانلا جاتحيو .. ريخب متنأو ماع لكو ...باوبألا ىلع ناضمرف .مهنم لكل ًارانيد نيسمخ

 ًائيش رمألا اذه مهفلكي نلو ... ًايرم ًائينهف .كلذ هباش امو ركسو زرأو سدعو تيزو صمحو

 ... طخلا لامعألا لجر لفقي .تاباختنألا قودنص يف اهعضوو ... ةقرو ىلع همسأ ليجست ىوس

 نم ....نيركفملا دحأ لباقي نأ ديري هنأ ...ًابايإو ًاباهذ ةفرغلا يف يشمي ... لامعألا لجر موقي

 تايمكلا مغر ...دودكمو بعتمو فئاخو قلق وهف كلذل .ةيباختنألا هتلمح يف هتراشتسا لجأ

 ىفطصم همسأ ركفملا اذه .هتلواط ىلعو هتدعم يف ةدوجوملا لكألا عاونأ فلتخم نم ةريبكلا

 نيلواقملا رابك نم تنأو ةباينلا نم ديرت اذام نامثعل ىفطصم لوقي ...نامثع لامعألا لجرو

 .لاومألا باحصأو
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 .كتدعاسم نم نكمتأ ىتح نامثع اي ةقيقحلا لق

 ىلع ًاسراح عضأ نأو .تريشع دوسأ نأ ديرأ ...ةكعكلا نم يبيصن ذخآ نأ ديرأ ... نامثع

 .نونزحي ام وأ بتاور لاملاب قلعتي ال عوضوملا ...يباين دعقمب زوفيس يذلا ينبا وهو يلاومأ

 كيدل ةباينلا ... ىرخأ تاقفص دقعتو ةديدج ًاقاوسا حتفت دق عقوملا اذهب كنكلو ىفطصم

 .يديس اي رامثتسا

 يفو .ةيوقلا رئاشعللو لاما نوكلمب نيذلل يه ايندلا لك يف باونلا سلاجم لك ًالئاق نامثع

 بازحأ كانهو .ةمخضلا ةيداصتقالا تالتلراكلا بعلم اهرودب يهو بازحألل ةمدقتملا لودلا

 ةكربلاو ... ريثأت وأ نزو مهل نوكي ال اوحجن نإو مهو ... ةلق ءالؤهو ... نوركفم اهيدلو ةيسايس

 !!!؟ينديرت اذامل ؟ينتيعدتسا اذاملف .. ةبعللا كردت تنأ اه ... ىفطصم .تيوصتلا يف

 لجأ نم نيبودنم يل دنجت نأ كنم ديرأ ... ىفطصم ذاتسا اي هنمثب ءيش لك ... نامثع

 لك يف نطاوملا فطاوع سمي نأ بجي يباختنالا نايبلاو ةياعدلا نأ فرعت ... ةماعلا ةبطاخم

 تارارقلا ملظ عفرو راعسألا ضيفختو ةحصلاو ميلعتلا حالصإ نأ يردت تنأ ... ىفطصم اياضقلا

 جمارب ىلإ جاتحيو ... ىربك ةلود ةينازيم ىلإ جاتحي ...تافارحنإلا نم كلذ ريغو ةينمألاو ةيرادإلا

 .تازايتمالا باحصأ نمو هيرئاشع هيباين سلاجم يف رفوتم ريغ اذهو ... ةعباتمو ةبقارمو ةيبزح

 هدي دميو نامثع كحضي ...ديدج نم ةقلحلا ًادبتو هريغ ٍقأيو بهذي مث تاونس عبرأ ةلأسم او

 نيذلا ءامسا صرقلا اذه يف هل لوقيو ... رانيد فالآ ةسمخو رتويبمك صرق هيطعيو هبيج ىلإ

 كتالصاوم لجأ نم كل لاماو ... انل نوتوصي فوسو تاباختنالل دادعتسا ىلع مهو مهاندعاس

 اهعضن فوس يتلا ةياعدلا لمج ضعبو يباختنألا نايبلا دعت نأ كنم بلطنو ... مهيلع ديكأتلل

 .هماعلا عراوشلا ف

16 



 ممذ ءارش عوضوملا اذإف ... يقيدص اي ههيزن ةلأسملا نأ دقتعا تنك ًاكحاض ... ىفطصم

 .ةفئازلا دوعولاو لجدلاو بذكلا عم ًاعبط .سانلا ةجاح لالغتساو

 اننأ يبحاص اي ملعا ... ىفطصم ىلإ رظنيو ... تارابعلا ضعب بتكيو ًاملق كسمي ... نامثع

 دلوو نامثع نم بولطم ا نوكيس اذامو .كلذ ىلع عيمجلاو ... انتدعاسم لوبق ىلع ًادحأ ربجن ال

 ال انأ ... تاوصأ ءارش يه امنإ تادعاسم تسيل يه ىفطصم .تادعاسم مدقي عيمجلا نامثع

 ءيسايس جمانرب نودبو ةريشعلا قيرط نع امَأ ... اذه باونلا سلجم نوكيس اذام يردأ

 لثمي باونلا سلجم نوكي نل يلاتلاب ... تاوصألا يرتشيو عفدي نمل أّمأو .يعامتجإو يداصتقاو

 .عمتجم لا حئارش الو نطولا اياضق

 تالئاعلا دعاسأو دجاسملا ءانب يف دعاسأو ةبلطلا ضعبل تادعاسم مدقأ انأ ... نامثع

 ةبراحمو سانلا ليغشت ىلع دعاسأ انأف تابودنملاو نيبودنملل بتاور عفدأ انأ اهو ... ةروتسملا

 .ةلاطبلا

 ... نطاوملاو نطولل ةنايخ يرجي امو ... ئدابم بحاص هّنأل ضرعلا ىلع ىفطصم قفاوي مل

 ءاجو ...نولوقي امك حالملا يلايللاو حارفألا تماقو تاباختنالا يف نامثع دلو حجنو مايألا تراسو

 لمع ًاباش...دحاج بئانلا ةرضح هدلوو (نامثع) لجرلا اذه دعو دقو ... دوعولا ذيفنت رود نآلا

 نا ةعماجلا يف هملعي نأب فحصملا ىلع مسقلابو هودعو ةصاخ ةعماج يف سردي وهو مهعم

 حلفي ملف هدلاو وأ دحاج بئانلا لباقي نأ باشلا اذه لواح دقو ...تاباختنالا يف حجن وه

 لوقي بئانلا ةداعس وأ كيبلا هنأ... هبتكم ريدم قيرط نع رابخألا هتءاجو... ةلباقطا يف ىتح

 كحض ... لمع نع كل ثحبن فوس ةعماجلا نم جرختت امدنعف ... ءيش اندنع كل سيل .كل

 تلمع دقل ... ريرم يلخاد راوح يف حارو ... دوعولا لك ضقني ًادعو ضقني يذلا لاقو ... باشلا

 مهنأ تننظو ... صالخإب مهعم

 لرخأ



 نينطاوم نم ًاتاوصأ مهل تعمج ةيعماجلا يطاسقأ عفدي نمل جاتحاو ريقف ينأ امبو... نوقداص

 ...دوجوم هللا نكلو... مهعاضأ دقل ...ئدابمو فقاوم باحصأ مهنأل سلف يأ اوذخأي مل

 صالخإلا نع ثدحتي ... نويزفلتلا ةشاش ىلع بئانلا ةداعس باشلا اذه ىأر موي تاذو

 ... ةيباختنالا هترئاد ةمدخ يف ًادهج اولأي ال هنأبو ... نطاوملاو نطولا ةمدخو ءالولاو ءامتنإلاو

 .نطاوملاو نطولا شعيلو ... ةصاخلا هحلاصمو هتريشع مدخي ةقيقحلا يف وهو

 0 يع سا

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 .باوثلا سلجم فئاظو نما

 .باونلا مهو يأرلا ءالكو قيرط نع نيلوؤسملل نطاوملا يأر لاصيإ )١(

 .ةيعيرشت ةطلس باونلا سلجم (؟)

 .نيناوقلا ليدعت (5)

 نوناقلا نومرتحي ال نيذلا عدرت ةلودلا لبق نم تاءارجإ كانه له .ةصقلل كتءارق ءوض يف -

 .نينطاوملاو نيحشرملا نم

 .هدلو حشر لامعأ لجر وهو نامثع فقوم ناك -“

 .ًايزاهتنإ ًافقوم -

 .لوؤسم ريغ ًافقوم -

 .الوؤسم افقوم 2

 ٠ع1١



 -:يلي امم ةرابع لك مامأ ا> وأ ” ةراشإ عض -ع

 .ةلئاطلا لاومألا باحصأ الإ اهيلع ردقي ال ةلئاط غلابم فلكت ةيباختنإلا ةلمحلا ( )

 .ةفئاز ةياعد ىلع موقت ةيباختنإلا ةلمحلا ( )

 .مهصاصتخا نمض تسيل اهنأل اهب ءافولا نوعيطتسي ال دوعوب نوحشرم لا دعي ( )

 .هيف لاق امهم يباختنأ نايب يأ نع بئان يأ ًانوناق بساحي ال( )

 .ةنامأ توصلا نأ ذإ .ةيعوت ىلإ جاتحيو عاو ريغ نطاوملا ( )

 ال هيلبق تايبصع ىلع موقت هذهو .يرئاشعلا زرفلل ًاحرسم تاباختنإلا تناك دقل( )

 .ةيقيقحلا ةيباختنإلا جماربلاب اهل ةقالع

 .نطولاو نطاوملا ةحلصم كلذ ققحي لهف .رئاشعلا ءاسؤرو لاومألا باحصأ زاف ( )

 مأ مهبجح يف رود ةلودلل له .ةيباينلا تاباختنالا يف ةيقيقحلا بازحألا تباغ اذاط( )

 .يسايسلا لمعلاب يعولا نع نوديعب مهنأ

 ةباطخ ربانم يهف كلذل .ذيفنتلا اهتيحالص نم سيلو ةيعيرشت ةطلس ةيباينلا سلاجما ( )

 .ةيمانلا لودلا يف ةصاخ طقف

 بازحألاو تاباقنلاو ةفاحصلاك يأرلا ةدايق تايلاعف ةدعاسمل باونلا سلجم جاتحي ( )

 .نينطاوملا لبق نم معد حورطملا يأرلل نوكي ىتح ... مالقألا باحصأو

 ذوفن ءارش اهنأ ىلع تاباختنألل رظني هنأل فرصت امك نامثع فرصتي نأ ًايعيبط ناك( )

 .رامثتسأ ناكمو

 .ةعماجلا يف ميلعتلاب هدعو يذلا باشلا نم دحاج فقوم عم تنأ له( )

 ١ع1١



 .مهدوعوو مهلاوقأ يف نيقداص ريغ باونلا نأ سانلا فرعي له( )

 .نطو نئاخ لاما نم غلبم ءاقل هتوص عيبي نم ( )

 .نئاخو فرحنم ناسنإ مهتاوصأ ءاقل سانلل عفدي يذلا بئانلاو ( )

 .نوذوبنم مهنأ مأ سانلا دنع ةيبعش ةدعاق باونلا ءالؤه لثم له( )

 .عقاولا فصو يف ًاقداص انه صاقلا ناك له( )

 .ةبرجتلا نورركي مهلعجتس مهتجاح ْنَأ ْمأ .اوعمسو اوأر امم قئاقحلا سانلا كردي له( )

 000 تيوصتلا يف رظنلا ةداعإب ةمداقلا تاباختنالا يف ركفت له( )

 -:ةيوحن ميهافم 3”

 ربخلا بصنتو اهل ًامسا أدتبملا عفرتف اهتاوخأو ناك لمع اهتاوخأو داك لمعت :فيرعتلا ١-

 .هباصعأ دقفي ٌنخدملا داك لثم اهربخ ىمسيو

 :اهعاونأ -؟

 لثم (بركو كشوأو داك) اهلاعفأو ربخلا عوقو برق ىلع لدت يهو :ةبراقملا لاعفأ -أ

 (ٌءيضي اهتيز داكي ) (يهتني رمألا كشوأ)

 هللا ىسع) :لثم قلولخاو ىرحو ىسع) اهلاعفأو ربخلا عوقو ينمت ديفتو .ءاجرلا لاعفأ -ب

 .(جرفلاب ّقأي نأ

 قفطو لعجو أشنأ اهنم ةريثك اهلاعفأو لمعلا يف عورشلا ديفت يهو :عورشلا لاعفأ -ج

 ءادتبالا ىلع لدت يتلا لاعفألا نم اهانعم يف امو ىربناو ماقو أدتباو أدبو ٌبهو ذخأو

 قرو نم هيلع نافصخي اقفطو) (وبحي لفطلا أدب) لثم هلعافب يفتكي الو لمعلاب

 .(ةنجلا

 .اهتاوخأو ناك ماكحأ سفن اهماكحأ :اهماكحأ -"
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 -:طورش ةثالث اهربخ يف طرتشي :اهربخ طورش -ع

 ّبرك) لثم بلاغلا يف اهمسا ىلع دوعي ريمض ىلإ ًادنسم ًاعراضم ًالعف اهربخ نوكي نأ -أ

 (ٌبوذي بلقلا

 ءاجرلا لاعفأ نم قلولخاو ىرح يف ًابوجو ةيردصملا نأب ًاقوبسم عراضملا اذه نوكي نأ -ب

 نأ سفنلا تداك) لثم ةبراقملا لاعفأ يف ًازاوجو .. (حتفلاب ٍقأي نأ هللا يرح) لثم

 اقفطو) لثم عورشلا لاعفأ ىلع نأ لوخد عنميو ءاجرلا لاعفأ يف -ىسعو (ضيفت

 .ربخلا وه اهعراضمو نأ نم كبسنملا ردصملا حبصيو (نافصخي

 يضقني داكي) لثم همسأو لعفلا نيب طسوتي نأ زوجيو مسالا نع ًارخأتم اهربخ نوكي نأ -ج

 أطخأ لّجع نمو .داك وأ باصا ىنأت نم) لثم ملع نإ ربخلا فذحي نأ زوجيو (تقولا

 .(داك وأ

 -:كشوأو قلولخاو ىسع صئاصخ -0

 نود ةرشابم كشوأو قلولخاو ىسع دعب ةيردصم نأب قوبسم عراضم لعف ءاج اذإ -أ

 .لعاف امأ اهدعب امو نأ نم لوؤملا ردصملاو ةمات نوكت نأ لاعفألا هذه يف زاج ءلصاف

 :لاثم لضفأ ةمات اهبارعإو .ريمض اهمسأو ةصقان تناك نأو

 .مكل ريخ وهو ًائيش اوهركت نأ ىسع -

 .مكل رش وهو ًائيش اوبحت نأ ىسعو -

 .طرش نمض نارمأ اهيف زاج حجني نأ ىسع ذيملتلا لثم مسإ اهمدقت اذإو -ب

 ةمات كلذب نوكتف اهلبق مسألا ىلع دوعي رهاظ وأ رتتسم ريمض نم ولخت نأ ١-

 .مهنم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال : لاثم

 :لاثم ةصقان نوكتف اهلبق مسألا ىلع دوعي رهاظ وأ رتتسم ريمض ىلع يوتحت نأ -؟

 .اوحجني نأ اوسع ذيمالتلا

 ؟اع1١



 -:ةيوحنلا ميهافما ىالغ تاقيبطت

 .تاغارفلا لامكإب يلي ام برعإ ١-

 .يبر ينمحري نأ ىسع )١(

 لاغتشال ملكتم لا ءاي لبق ام ىلع ةردقطم ..... هعفر ةمالعو ينمحريل عوفرم لعاف :يبر

 املا نه كل قو مصم ملكتملا ءايؤد.... ةيسانللا ةكرتلاب لحما

 ....... ........ ىسع لعاف ينمحري نأ نم لوؤملا ردصملاو

 25 عوفرم ىسع مسا : يبر

 125256 ريخ ........... ينمحري نأ نم لوؤملا ردصملاو

 ........... هيلع ضيفت نأ سفنلا تداك (ج)

 تيناقلل ءاكلاون ويد صقان يضام لعف : تداك

 5 هعفر ةمالعو ......... داك مسا :سفنلا

 5 ىردصم فرح : نا

 .. ........... هلعافو نأب بوصنم عراضم لعف :ضيفت

 .داكل ربخ لوؤم ردصم اهدعب امو ناو

 .ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي :ىلاعت لاق (د)

 عوُفُرَم ةبراقملا لاعفأ نم .... عراضم لعف : داكي

 ينبم لصتم ريمض........ ءاهلاو .فاضم وهو ...... هعفر ةمالعو .......... داكي مسا :اهتيز

 .. نوكسلا ىلع

 رتتسم ريمض لعافلاو .........02020 ......... عوفرم عراضم لعف :ءيضي

 ع١



 هذاك بصن لحم 2 (ءيضي) ةيلعفلا ةلمجلاو ....... هريدقت

 اودحتي نأ برعلا ىسع (ه)

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا.......... ينبم ءاجرلا لاعفأ نم صقان يضام لعف :ىسع

 ءاّتلا فرح

 .ةدرفم ا ءاتلا

 لاق :لثمو (مكمانصأ نديكأل هللاتو) :ىلاعت لاق ءلثم .ةلالجلا ظفل الإ رجت الو رج فرح (أ)

 فورح نم يهو .(ةبعكلا برت) لثم (بر) رجت ام ًاردانو (انيلع هللا كرثآ دقل هللات) :ىلاعت

 .ةدايزلا

 .لبقتسملا لوأ يفو يضاملا لعفلا رخآ ىلع لخدتو :ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 اي تكرابت) .لثم ًاضيأ يضاملا لعفلا ىلع لخدتو .ةكرحتملا ءاتلا ىمستو :لعافلا ءات

 .(ماركإلاو لالجلا اذ

 ريغو ةلقاع ةثنؤم ةدرفم لك ىلإ اهب راشيو (كلت)و (كيت) و (يت)و .ةراشإ مسا اتو

 .(ةمداق ٌدنهات) :لثم ةلقاع

 يتلا ةنجلا كلت)و (تلخ دق ةمأ كلت)و (ةقيمع ةريحبلا كيت) و ةقيرع ةعماجلا ت)

 ريغ وأ لقاع ىنثم لك ىلإ امهب راشيف (كناتو نات) امأ (اهومتثروأ
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 .(ناتميحر ناتبيبطلا كنات) .ناتيكذ ناتذيملت نات) لثم .لقاع

 .(ىرخأ ةرات يلع وسقيو ةرات ينعجشي يبا) :لثم بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم :ةرات

 عزنب ًابوصنم ًامسا وأ .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم ًالوعفم برعت :ًاديدحت

 .(ًاديدحت ىلوألا ةحفصلا رظنا) لثم ضفاخلا

 هجوت امو) (طئاحلا ءاقلت تسلج) :ىلاعت لاق لثم .ةرهاظلا حتفلاب بوصنم ناكم فرظ :ءاقلت

 .(نيدم ءاقلت

 برشلا ىلإ ليإلا ءاعدل توص مسا :ئج ئج

 هذه نم نويوحنلا قتشا دقو (هب كرحام ىلع) ينبم .توص مسا :ةملك لكل لاقيو

 (ليإلا تأج أج) اولاقف اهل مهلامعتسا رثكو .اهيلع اوداتعا نأ دعب رداصمو ًالاعفأ تاوصألا

 .ةأجأجلا لثم رداصم اهنم اوجرختساو

 .(ًادج ملعلا ٌبحأ) :لثم ًاقلطم ًالوعفم برعيو (ًاريثك) ىنعمل مسا :ًادج

 :يقأت

 رعاشلا لوقك (ميظع) ىنعمب ًامسا -أ

 يمهس ينبيصي ثيمراذؤف ينخأ ميمأ اولتق مه يموق

 يمظع ننههوأل توطسس ننلو ال لج نوفعأل توفع ننفف

 سيقلا ئرما لوقك (ريسي) ىنعمب ًامسا -ب

 للج هوس ءيشلل كال مهبربدساينب لقب

 رعاشلا لوقك (لجأ) ىنعمب ًامسا -ج

 هللج نم ةايحلا يضقأ تدك هللط يف تفقو ردمسسر
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 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ريسلا ىلع ناويحلا ثحل توص مسا :احاح

 .(ةماركو ًابح) لثم .بحأ :هريدقت فوذحم لعفل ًاقلطم ًالوعفم برعت :ًابح

 -:صوصنلا عاونأ

 مأ يهو .ماع لكشب يناسنإلا ريكفتلاب ةقلعتملا صوصنلا ةسارد يهو :ةيركفلا صوصنلا ١-

 ماكحألا هذه عومجم نأو .ءايشألا ىلع مكحلا وه ركفلا نأ انفرع دقو .ًاعيمج عاونألا

 .ةيركف ًاصوصن لكشي

 صوصنلا لمشت الو .سانلا نوؤش ةياعر يف ثحبت يتلا صوصنلا يه :ةيسايسلا صوصنلا -؟

 .ةيركفلا صوصنلاب قحلت هذهف يسايسلا خيراتلاب ةقلعتملا ةيسايسلا

 تادابعلاو ةالصلاو ةراهطلاك .ةيعيرشلا ماكحألاب ةقلعتمللا صوصنلا يهو :ةيهقفلا صوصنلا -'"

 ةقلعتملا صوصنلا كلتو .ةماعلا ماكحألاو .ركفلا رادو مالسإلا راد نيب تاقالعلاو تالماعمملاو

 .ةيركفلا داهتجالا سرادمو داهتجالا قرطك .هقفلا لوصأب

 وه اهتسارد نم دصقلاو .اهنونفو رثنلاو رعشلاب ةقلعتللا صوصنلا يهو :ةيبدألا صوصنلا -ع

 وأ ًاظعاو وأ ًاخرؤم نوكي نأ رعاشلا ةفيظو سيلف ئراقلا وأ عماسلا يف رثؤت فيك ةفرعم

 ال نأ طرشبو .ةباتكلا عضوم ةركفلاب سانلا ةراثإ وه هتفيظو امنإ .مولع وأ ءايزيف لجر

 «هيذكأ رعشلا بذعأ» لاق ميدقلا دقانلاو .ةحيحصلا فارعالاو ةديقعلا تباوث نع جرخي

 .كاذو اذه نيب رعشلاو «هقدصأ رعشلا بذعأ» هريغ لاقو

 عال ١



 -:ريكفتلا عاونأ

 يحطسلا ريكفتلا ١-

 قيمعلا ريكفتلا -؟

 نادتسملا كفتلا ك#

 .شيعلاب ريكفتلا -ع

 .رييغتلاب ريكفتلا -0

 .صوصنلاب ريكفتلا -1
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 -:سيل لمع لمعت يتلا فورحلا "٠'-

 - يداقتعاو يتلم يف َدَحُم ريغ -

 يداقتعاو ينلم يف ٌُدِجُمْرْيَغغ

 سيق اذإ يبعنلا ثتوص هيبشو

 تن ما ةمامحلا كلت تكبأ

 بحرلا المت انروبق يذه !حاص

 ضرالا ميدأ نظ ظأام !ءطولا ففخ

 دهعلامدق نإو ههنب حيبقو

 ًاسييور ءوهلا يف تعطسسا نأ رس

 ًاررم ادب حل راص دق دحل بر

 نيفد اباقب كنع نيفدو

 اسحأ نمع نيدقرفلا لأساف

 راهن لاوز كعاماقاوك

 بجعااموف ةلايحلا اهلك بعت

 ٌفاعضا تومللا ةعاس يف ًانزح نإ

 تلضف ءاقبلل سنلا قل لخ

 لامعأ ردن م نولقنياهنإ

 مسجلا حيرتسي ةدقر تومىلاةعجض

 ىزاصحلل .ههسصهصب .ّىقارعلاف

 ىرعملا ءالعلا وبأ

 يداش منرت الو كاب حون

 يدان لك يف ريشبلا نوسصسب

 دايم ل هلل صغ عرف ىلع

 داع دهع نم روبقلانيأف

 دا سجأا هن هنلهاللإ

 دادجألاو ءادابإآلا وص

 دابعلا تنافر ىلعًالليتخا ال

 دالدضألا محزت نم كحاض

 دابآلاو نا مزألال يوط ىف

 الب نم اسنأو ليبق نم

 دوس يف با ملارانأو

 دايدزا ىف ب غار ن ييموالإ

 دالي ملا ةعنا سمس يف «رورس

 دافنلل مهنوههب سحية مأ

 داغقشروأةوق فش راد ىلإ

 داهسلا للثم شيعلاو ه.هيف

 دايقلا هس فالكخلاليلق
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 شوحو نيبماقول ًٌابيطخو

 زجعب كنع بيطلاَرمأادق

 دجاولا رعشتساو.كنم سأيلا ىهتناو

 ضيرمتلل كلوح نورهاسلا دجه

 .ءاقرولا ينبتام .مدهلل تيب لك

 ردلا ل ظ هيفكيو ,نعاظ ىقفلاو

 سانلا فلتخاو .هلالارمأ ناب

 هيف ةيربلا تراسلص يذلاو

 رتغي سيل نم بيبللا بيبللاو

 داقنلا رب تايراضلاملأع

 داؤولطغلا درت ل <-ىفقتو

 داعمل ىيتح ددهعمال نأب

 دناعجعهلا نيعألح-يو

 دام علا عيايفرلا يسسلاو

 داتوألو بااسنفألا برض

 داهو لالالض ىلإ عدذدلف

 دمج نم ثدحتسسم ناويح

 داسشلل ةريلصم ,نولكب

 (فيفخلا)
 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 :وه يرعملا ءالعلا وبأ )١(

 .يسابع رعاش ١-

 .يومأ رعاش -'"

 .يسلدنأ رعاش ٠-

 .يرعم ا اهيف دلو يتلا نامعنلا ةرعم (؟)

 .ايروس يف -
 .ندرألا ْق -ِ

 .زاجحلا يف -
 .ًافوفكم يرعملا ءالعلاوبأ ناك (")

 .ةدالولا ذنم -

 .تاونس عبرا هرمعو -

 العلا



 .تاونس رشع هرمعو -

 -:هتافلؤم نم (ع)

 .رعش ناويد ءدنزلا طقس -

 .رعش ناويد «مزلي ال ام موزل -

 .ءاعبرألا ثيدح باتك -

 .يرعملا ءالعلاوبأ شاع (0)

 :ةنم نيعسو اسمك

 نبع نينا

 هن نانافو اني

 -:نيسبحملا نيهر يمس (1)

 .ىمعلاو «ناويحلا نم ءايحألا تاقتشمو محللا نع فوزعلا -

 .ءاسنلاو زكارما نع داعتبالا -

 .هلوق يف دصقي اذام (0)

 دحأ ىلع تبينجامو ييتنع يبه نجاذه

 -:يلي ايمف ةرابع لك مامأ ا« أطخ ةراشإ وأ ” ةراشإ عض (0)

 .ليوعو عزجب تيملا ىلع ءاكبلا :حونلا ( )

 .بيرطتب ينغتلا :منرتلا ( )

 .حرفمربخ :يعنلا ( )

 ليامتملا :دايطا ( )

 عساولا ناكملا :بحرلا( )

 اهرهاظ :ضرألا ميدأ ( )

 عضاوتلا :لايتخالا ( )
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 .ماظعلا نم يلب ام :تافرلا ( )

 -:ًايبدأ ًاحرش يلاتلا تيبلا حرشإ ١'-

 دابعلا تافر ىلع ًالايتخا ال اديور ءوهلا ىف تعطسسا نإ ءْرس

 عض .ةديدع تافصب زاتمأ كلذل ةفسلفلاو يبرعلا رعشلا داور نم يرعملا ءالعلاوبأ ربتعي -"

 .يلي اميف ةحيحص ةفص لك لوح ةرئاد

 ةفسلفلاب ًارثأتم ناكو ... نابلالاو موحللا تاقتشم لكأ هسفن ىلع مّرح ًايتابن ناك )١(

 .ةيدنهلا

 .نارفغلا ةلاسر ءالعلا يأ باتكب ةيهلآلا ايديموكلا هباتك يف يتناد رثأت (0)

 .ةمكحلاب هرعش زاتما (*)

 .ةينفلا روصلاب ًائيلم هرعش ناك (©)

 يأر بسح امهيف عيزوتلا ناكو .رانلاو ةنجلا ىلإ ةليختم ةرايز يه نارفغلا ةلاسر (0)

 .رعاشلا

 .هباصا يذلا ىمعلاو يردجلا ببسب جاوزلا نع يرعم ا ءالعلاوبأ عنتما (1)

 .هبجني دلو يأ ءاذيإ نم ًافوخ جاوزلا نع يرعملا ءالعلاوبأ عنتما(1)

 .ةرابع لك مامأ * وأ ” ةراشإ عض ًايفسلف ًاعوضوم حرطت اهانركذ يتلا ةديصقلا -ع

 للحتي تومي امدنع ناسنإلا نأ ثيح .دابعلا داسجا نم وه ضرألا بارت نأ لوقي ١-

 .بارت ىلإ لوحتيو

 ريفخلاو ريمألا تافر هيف دحاولا ربقلا نوكي دقف .توملا دنع سانلا ىواستي لوقي ٠-

 .ريجألاو

 .ناسنإلا رمعي امم رثكأ رمعت ةرجشلا نأ لوقي -"

 ىقبتو بهذي مث هتايح يف ام ةدم اهشياعي .ناسنإلا نم ًءاقب رثكأ موجنلا -<
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 .يه

 .لايخلا نم ولخت ةيعقاو يرعملا ءالعلا يبأ ةديصق -0

 انأ ىلع لدتو .ناك امنيأ ناسنإلا لكاشم ةجلاعمل حلصي يناسنإ ةديصقلا عوضوم -1

 .ناسنإلا

 .اذه اننمزو رعشلا نمز نيب ينمز قراف دوجو مغر ريسفت ىلإ جاتحت ال تاملكلا مظعم -

 رهس :لوقي ءانه دوصقملا وه لوألا ىنعملاو دادضألا نم وهف ءوهس دجهو .مان :دجه -

 .ةدقارلا مهنويعل حيوف ءاومان هنم اوسئي املف .هضيرمتل هلوح نورهاسلا

 :يرعملا ءالعلاوبأ لوقي -9

 دمعلا عيفرلا دي سلاو ء.ءاقرولا ينبت ام مدهلل تيب لك

 اهضيب طقس امبرف اهشع حلصت ال اهنأل اهقرخب لثملا برضي ةمامحلاو .ةمامحلا :ءاقرولا

 اهعفرأو ةينبألا لجأ نأ انه دارم لاو «ةمامح نم قرخأو «ةمامح نم قمحأ» لاقي ءرسكناف

 .ةمامحلا تيب لثم مدهلل اهريصم

 :هلوقب رعاشلا دصق اذام ٠-

 دمج نم ثدحتسم نويح هيف ةيربلا تررح يذلاو

 حبصي ًاناسنا حبصي امدنعو «بارت ىلإ هريصمو .ءبارت نم هلصأ ناسنإلا مسج نأ دارأ له

 .ةيقاب حورلاو لئاز مسجلاف .هيف سفنلا لاصتاب

 ؟كلذ تبثت يضرلا فيرشلا عم ةثداح ركذا .يبنتملا نع نيعفادملا وأ نيضراعملا نم ناك له -0

 ؟هسفنب ًادتعم يرعملا ءالعلاوبأ ناك له -1
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 ةيوحن ميهافم ١-

 ىمسيو ربخلا بصنتو اهمسا ىمسيو أدتبملا عفرتف سيل لمع ام لمعت نأ زوجي :فيرعتلا ١-

 نييزاجحلا نأل اهلامعإ نسحألا نكل ربخو أدتبم اهدعب نامسإلاو اهلامهإ زوجيو اهربخ

 -:ةيلاتلا طورشلا اهيف رفوتت نأ بجو تلمعا اذإو نآرقلا لزن مهتغلبو اهنولمعي

 رو.رسلل ام :لثم :ةلمج هبش ناك اذإ ربخلا مدقتي نأ زوجيو اهربخ ىلع اهمسإ مدقتي نأ -أ

 .ماود

 مسإل لعاف هوخأف (هوخأ ًادهتجم ذيملتلا ام) لثم اهمسإ ىلع اهربخ لومعم مدقتي الأ -ب

 .اهلمع ام ىقبيو دهتجم ىلع اهميدقت زوجي الو دهتجم لعافلا

 .نإ اهدعب دازت الأ -ج

 .الإب اهيفن ضقتني الأ -ع

 ام رركتت الأ -ه

 -:هلثما

 .ارشب اذه ام ١-

 .مهتاهمأ نه ام -"

 .نيزجاح هنع دحأ نم مكنم ام -

 هلقب لمعت نأ ًاضيأ نسحألا نكلو ربخو أدتبم اهدعب نامسالاو اهلامهإ زوجي :ال -"

 نوكي نأ ذوذشلا نمو نيتركن اهربخو اهمسا نوكي نأ كلذ ىلع دازيو.تمدقت يتلا طورشلابو

 هذه (ال)و .سنجلا يفن يف ًاصن نوكت الأو (ًابوسكم دمحلا الو) (ًايغاب انأ ال) :لثم ةفرعم اهمسا

 ريغتي الو روكذملا سنج دوجو لامتحا دعبت نأ نود عمجلاو نينثألاو دحاولا دوجو يفنت

 .ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد اذإ اهلمع الو اهانعم
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 مهنم ليلقو اهلمهي ةاحنلا رثكأو .كلذ يف قرف ال نايس اهلامهاو سيل لمع اهلامعا :نأ -؟

 :طورش هل اهلمعو اهلمعي

 .يفنلا اهانعم نوكي نأ ١-

 .اهمسا ىلع اهربخ مدقتي لاو -؟

 (ًايلوتم وه نا) (ًاتيم ءرملا نا) لثم الأب اهيفن ضقتني الأو ٠-

 (ام) طورش يه اهلمع طورشو .قالطالا دنع يلاحلا نمزلا يفنتف سيل لمع لمعت تال -ع

 ىَرْخَأ طورش ةثالث ةدايزب
 .نامزلا ىلع نيتلاد نيتملك اهربخو اهمسا نوكي نأ ١-

 هيف لصألاو (صانم نيح تال) لثم مسالا هنأ بلاغلاو ًامئاد امهدحأ فذحي ناو -؟

 .صانم نيح نيحلا تال

 رخآ ةكرح طبضاو «ةيلاتلا لمجلا نم ةلمج لك ىلع (سيل) ب ةهبشملا فرحألا دحأ لخدأ )١(

 .اهريخو اهمسا

 ناتعنقم ناتجحلا (ب) بئاغ رمقلا (أ)

 .ميقع مالكلا )2( دصاق رفسلا (ج)

 ةالص تقو تقولا ()) فّلَكُم ريرحتلا برد (ه)

 .هريخو همساو (سيل) ب هبشملا يفنلا فرح يلي امم لاثم لك يف ددح (0)

 ادجنم كل هفلث م اذإ َكاخأ ًانئاك ةشاشبلا يدبي ْنم لك امو -

 ميخو هيغتبم عترم يغبلاو مدنم ةعاس تالو ةاغبلا مدن -

 تمصلا لضف يف ءامكحلا ضعب لاق -

 .«ناسل نم نجس لوطب ّقحأ يش ال»
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 مئادب دحأ ىلع رش الو ريخ ال كاذكو -

 -:يلي اميف طخ اهتحت يتلا يفنلا فورح لمع لطبأ يذلا ببسلا نّيِب -؟

 نإ ءنولمعي اوناك امب يملع امو لاق .نولذرألا كعبتاو كل نمؤنأ اولاقإ» ىلاعت هللا لاق (أ)

 .«نيبم ٌريذن الإ انأ نإ ءنينمؤملا دراطب انأ امو ءنورعشت ول يبر ىلع الإ مهباسح

 مم م ف مهوعدا اذإنكلو ادعلل عضخاف يموق ٌلْذُخ امو (ب)

 باذعو ةنلنحمالإليهامبف ىذألاب ردكت ىمعنلا تناك اذإ (ج)

 مرح الو يلام بنئاغال:لوقي ةبغسم موي ليلخ هاتأ ناو (د)

 :يلي اميف طخ اهتحت يتلا ةيوغللا تالامعتسالا ف ذوذشلا هجو حضو هل

 ئُيشَب مهلك ام اذإو شيرق ْمُه اذإ مهتمعن هللا ًداعأ دق اوحبصأف (أ)

 الاكن اللهو ليل قس رسيو ًارلاهناوشعب يذلاقحامو (ب)

 .ًايقاب لاما الو ًابوسكم دمحلا الف ىذألا نم ًاصالخ قزري مل دوجلا اذإ (ج)

 -:يلي اميف غارفلا ئلمب بارعإلا لمكأ (ع)

 .ديعبب يمالسإلا قافولا ام (أ)

 7#” عوفرم (ام) مسا :قافولا

 0123ظظ*ة7 عوفرم تعن :يمالسالا

 َدَئاَز رج فرح :ءابلا

 لاغتشا اهروهظ نم عنم.......... ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ...... بوصنم ام ربخ :ديعب

 سم وكلا نفرح ةكرجت لكلا
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 (ب)

 ًايقاب لام ا الو ًابوسكم دمحلاالف ىذألا نم ًاصالخ قزري م دوجحلا اذإ

 110000 عفر ةمالعو عوفرم ال مسا :دمحلا

 ..............ًابوصنم سيل لمع لمعت يتلا ال ربخ :ًابوسكم

 .فطع فرح :واولا

 00 ةمالعو عوفرم اهمسا :لاملا

 باوج ًابوسكم دمحلا ال ةلمجو ًابوسكم ال ىلع ةفوطعم ةلمجلاو بوصنتم........... :ًايقاب

 هب ريسفت قزري مل ةلمجو .هيلإ فاضم فوذحم لا لعفلا عم دوجلا ةلمجو :اهل لحم ال اذإ طرش

 :اهل لخفاأل

 ملعلاو .اهتافصو اهجراخم ثيح فورحلا يف ثحبي يذلا ىوتسملا كلذ وه :يتوصلا ىوتسملا

 .تاوصألا ملع ىمسي تاوصألا سردي يذلا

 ,ةحتفلا) تاكرحلا ىلإ ةفاضإ (ءايلاو واولاو فلألا) ةلعلا فورح لمشت :ةتئاصلا فورحلا

 .(ةرسكلا ءةمضلا

 .ثالثلا تاكرحلاو ةلعلا فورح ءانثتساب ةيبرعلا فورح ةيقب :ةتماصلا فورحلا

 .ءاوهلا ىرجم يف ضارتعالا اهدنع متي يتلا ةطقنلا يهو ءجرخم وأ سبحم اهدرفم :سباحملا

 خلا.. ةيقلح وأ ةيوفش اهنأب تاوصألا فصوت هيلعو ءاهيف توصلا ردصيو
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 مدع وه سومهملا فرح قطن دنع نايتصولا نارتولا زازتها وه روهجملا :سومهملاو روهجملا

 قطنلا دنع نارتولا زازتها

 (ن «م ءل ,غ ع ءظ ءض ءز .ر .ذ .د .ج ءب) ةروهجملا تاوصألا

 (ءايلا ءواولا ءفلألا) ةلعلا فورح ىلإ ةفاضإ

 .(ه - ك - ق - ف - ط - ص ءش - س - خ - ح - ث ,ت) ةسومهملا تاوصألا

 ةدحاو ةعفد ءاوهلا جورخ مث ًامات ًاسابحنا فرحلا قطن دنع ءاوهلا سابحنا وه :يراجفنالا

 .(ق - ك - ض - ط - د - ت - ب) هفورحو

 ن - ذ - ش - ص - د - س) هفورحو هسابحنا نود فيفخ لكشب ءاوهلا جورخ وه :يئاكتحالا

 (عد جد عح يهدف د اظخ

 .غ ءظ ءق ءط ءض) لثم ًامخفم ًاتوص يمُس فرحلا هقطن دنع ناسللا رعقت اذإ :قٌقرملاو مخفملا

 ءف .ع ز هذ أ .ك .ت .د ,ب٠ لثم ًاققرم يمس قطنلا دنع ناسللا رعقني مم اذإف (خ ءص

 .(ه-ح ءش ءس ءت

 ايلعلاو ةكرحتم ىلفسلا) :نيتفشلا ءاقتلاب اهتوص جتني يتلا فورحلا كلت يه:ةيوفش تاوصأ

 .(ب .و :م) يهو هتباث

 يهو نانسالا عم ىلفسلا ةفشلا ءاقتلا نم اهتوص جتني يتلا يهو :ةينانسأ ةيوفش تاوصا

 (ف) فرح

 .(ط .ث .ذ) يهو ايلعلا ايانثلا عم ناسللا فرط ءاقتلا دنع جتنت :ةينانسأ تاوصأ

 ءز ءط .ث .د) يهو ايلعلا ايانثلا لوصأ عم ناسللا فرط ءاقتلا نم جتنت :ةيوثل ةينانسا تاوصأ

 .(ض ءص ءس

 (ز - ل - ن) :يهو ةثللا عم ناسللا ءاقتلا نع جتنت:ةيوثل تاوصا

 .ج ,ي) يهو (قلحلا فقس) كنحلا طسو عم ناسللا ةرخؤم ءاقتلا دنع جتنت:ةيراغ تاوصأ

 ش

١068 



 ليلقب كنحلا طسو دعب) نّيللا قبطلا عم ناسللا ةرخؤم ءاقتلا دنع جتنت :ةيقبط تاوصأ

 تاوصألا هذهو (ةيقبطلا تاوصألا فورح قطن دنع هينبت نكميو ءبلصلا قبطلا ىمسيو

 1 840 يه
 .(ق) دحاو فرح يهو (قلحلا ىندأ) ةاهللا عم ناسللا ىصقأ ءاقتلا دنع جتنتو:ةيوهل تاوصأ

 .(ح ؛ع) يهو قلحلا رادج عم ناسللا رخؤم ءاقتلا نم جتنتو:ةيقلح تاوصأ

 .(ءاهلاو «ةزمهلا) يهو نييتوصلا نيرتولا ءاقتلاب جتني ثيح .ةرجنحلا ىلإ ةبسن:ةيرجنح تاوصأ

 ثحبي يتوصلا ىوتسم لا ناك اذإف .ةملكلا ةينب يف ثحبي يذلا ىوتسم لا كلذ وه:يفرصلا ىوتسملا

 كلذب متهي يذلا ملعلاو ءاهئانبو ةملكلا يف ثحبي يفرصلا ىوتسملا نإف اهلوصأو فورحلا يف

 .فرصلا ملع ىمسي
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 مذلاو حدما لاعفأ -ع

 (لماع لاضن)

 ءانحافكو اندجب ةديعس انتايح لعجن نأ امإف «ةياهن رمأ لكلف ففأتت الو يدلو اي سأيت ال

 .حومط ةدجم مدق لكل ًائطوم انسفنأ نم لعجنو اهنود كلهنو ملستسن نأ امإو

 تنأ .كلاحو يلاح نيب ريبك قراف عم «عارص نم نآلا هب رمت ام لثمب يدلو اي تررم دقل

 يسفن نع عفدألو شيعأل حدكأ تنك امنيب ءكدغر يف ديزتلو ءلهجلا ىلع بلغتتو ملعتتل ّدجت

 ًاطيسب ًالماع ةايحلا كرتعم يف يب فذق دقف هرقفل يميلعت عيطتسي يبأ نكي مل .ًاعوج توملا

 ةكرح يف ةريغصلا يتشقمو تنك .هخيسوت نع هلامعو هتالآ فكت ال لمعم يف ضرألا سنكا

 .يمسج لحنو يدوع ىوذف لمعلا اذه ينقهرا دقلو .هباوبأ لمعملا قلغي ىتح يهتنت ال ةمئاد

 دي هتفطخ موي يدلاو هجو تلع يتلا كلت الإ اهنم دشأ َرأ م ةرفص .يهجو يف ةرفصلا تبدو

 .سئاب متيو ةلتاق ةدحو يف يب فذقتو ةيدبأ ةحار يف هب يقلتل يدي نيب نم نونملا

 هفاخأ انأ نكأ مو .اهايحن يتلا كلت انتايح ىلع هلضفي ناك دقف .توملا فاخي يبأ نكي مل

 .سانلا نم ريثك اهب عتمتي امك ةايحلاب عتمتأ نأ يف بغرأ تنك ينكلو ءكلذك

 اهاياقب ىقلتو يه ىنفت امك ىنفأف .يتسنكم ىلإ دوعأأ ؟يفتقأ رثأ ياو ؟كلسأ ليبس يأ

 نأ ىنمتأ تنك .لمع بر وأ ًابيبط وأ ًاماع وأ .ًاسدنهم نوكأ نأ ملحأ تنك !ال ! ال ؟خاسوألا نيب

 ناك يتلا يمالحأ ءارو تقلطناو .عمتجم ا يف لاعف رصنعك هدوجوب سانلا رعشي ًائيش نوكأ

 راشأو يب بحرف .هنم شيعأ ًالمع هلأسأ بيبط ةدايع تلخد .سمشلا نم ًالانم دعبأ اهقيقحت
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 تروصت.اهخاستاو اهئارتها يف الو اهمجح يف ال اهنع فلتخت ال ميدقلا لمعملا يف اهتفلخ يتلا

 هتثج دجت الو .هبحن - يضقي ًاهفات ًاناسنإ يسفن تروصت .ةسنكملا هذه نم برهأ مل نإ يريصم

 .بارتلا اهيراويل اهقوف دقرت يتلا شقلا ةموك قوف نم اهعفري نم

 ةكلح يف قرغأف يبايث ءارتهاو يتقافو يروصت رتسي همالظ ناك يذلا تيبلا ىلإ دوعأ تنك

 .فيرشلا ميركلا لمعلا نع شتفأل حبصلا قثبني نأ لبق هنم برهأ تنكو .يابقتسمو يرضاح

 سايلا ينمطحي نأ لبقو .يوس ليبس يف كولسو باب لك قرط ىلإ ينعفدي لضفأ ةايحب لمألاو

 .سيراتمب يهجو يف اهتيفلا يتلا قزرلا باوبأ نيب ةحوتفم اهتدجو ةريغص ةايحب لمألاو

 ينلع تلغتشاو نئابزلا ىلإ هتاعيبم لصوي نم ىلإ جاتحي عئابل ًاريغص ًارجتم تلخد

 أدبو لمعلا ىلع تلصح .ييرع رتسأو .يقمر اهب دسأ شيعلا ةمقل ىلع لوصحلا عيطتسأ

 يذلا .بيطلا عئابلا ىلإ كلذ نولصوي اوناكو .ةنامأو ةفع نم يسفن ام ىلع نوفرعتي نئابزلا

 نم رجتملا تاجاح نيمأت وه رخآ ًالمع ىلإ دنسأو .نئابزلا ىلإ تابلطلا لاصيإ يف يريغ مدختسا

 برب مهتقث يب اوقثو ام ناعرس ددج سانأ ىلع فرعتلا ديدجلا يلمع يل حاتأو ةلمجلا قوس

 عم عفترا يذلا يرجأ نم هرفوأ تنك ام تدجو امو .قوثوم نمتؤم ليمعك يب اوبحرو .يلمع

 لصفنا نأ نينس رشع هتمدخ يف تيضمأ يذلا لجرلا ىلإ تبلطو .لمعلاب لالقتسالل ًايفاك مايألا

 ىلع ًاصرحو .قامدخ ىلع يل هنم ءافو هرجتم يف ينكراشي نأ ىلع ّرصاو كلذ يلع ىبأف هنع

 .اندوهجب عستاو امن يذلا رجتملا يف لمعلا رارمتسا

 .يحافك رامث ينجأ تللظو .مامإلا ىلإ هب عفديو هلمع روطيل دكي لمع بر تحبصا

 يذلا ليبسلا .مكمامأ ًاحوتفم ملعلا ليبس لعجي ام كتوخألو كل رسيأل يحدك نم فعاضأو

 ال اذهو كنس لثم يف ًاثدح ناك امدنع كيبأ هجو يف دس
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 تنأ كنأل تمظع امهم باعصلا كلدف .تلعف امك لعفت نأ كيلع لب .ّيلع لكتت نأ ينعي

 تفاخلا ءوضلاو ريثولا كشارف ىلع عجطضت تنأو كلبقتسم يف رّكف .كلذ ىلع ينم ردقأ

 بلقتأو ًاعوج روضتأ انأو يلبقتسم يف ميمصتو مزعب ركفا تنك امك .ةليمجلا كتفرغ يف ىطمتي

 .ةشحوملا ةبيثكلا يتفرغ ةملظ يف شقلا نم ةموك ىلع

 حضاولا ءاشنإلا

 (97 - ٠١ ص - اضر يلع)

 .لماع لاضن ةعوطقملا هذه يمتنت يبدأ نف يا ىلإ )١(

 .ةضادلا ةزيسلا--

 .ةرررسلا ةزيسلا#

 .ةريصقلا ةصقلا -

 .ةلاقملا -

 ىلع لدت لهف هلاضن ةصق ىور مث ... يدلو اي سأيت ال هلوقب اهأدب (6)

 .ةايحلا ةوسق نم سايلا مدع -

 .لاضنلا ةموادمو باعصلا يدحت ىلع مأ -

 .ًاعم امهيلك مأ -

 لك مامأ ا“ ةراشإ وأ ” ةراشإ عض .حفاكملا باشلا اذه اهب زاتما يتلا تافصلا يه ام ()

 .تافصلا هذه دحأ يوحت ةرابع

 .ثحبلا يف ةيدجلا -

 لمعلا ديعاوم ىلغ ةنظاوللا
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 .ةفعلا -

 .ةينانألاو تاذلا بح -

 -:اهنأ يه فيظنتلا وهو اهنم رفي يتلا ةنهملا تايبلس نم (ع)

 ام ةربخ اهنم بستكي نأ نكمي ال -

 .ةرسأ ليعي وأ تيب ىلع قفني نأ نكمي ال اهلخد -

 .ناسنإلا حومط عم قفتت ال ةنهم اهنأ -

 .يعامتجالا ريدقتلا ملس يف ةطباه ةنهم -

 .عفترم لخد تاذو ةمرتحم ةنهم -

 (ةروكذملا تاباجإلا نم ةديحولا ةيباجيإلا جرختسا)

 .ةحيحصلا ةباجإلا مقر لوح ةرئاد عض (0)

 .يلي امم دحاو يبدألا لمعلا اذه

 .يعقاولا بدألا نم ١-

 .يسنامورلا -'

 .ييسالكلا ٠-

 .ديدج نف -ع

 ؟قيوشتلا رصنع ىلع ةصقلا هذه توتحا له (1)

 .مزأتلا ةورذ يبدألا لمعلا هب لصو ةيلاتلا صوصنلا نم صن (0)

 .. لمعلاب لالقتسالل ًايفاك مايألا عم عفترا يذلا يرجأ نم هرفوأ تنك ام تدجو امو -أ

 ىبأف هنع لصفنا نأ نينس رشع هتمدخ يف تيضمأ يذلا لجرلا ىلإ تبلط -ب
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 .يلع نوفرعتي نئابزلا أدبو لمعلا ىلع تلصح -ج

 .ةحيحص ةرابع لك مامأ > وأ ” ةراشإ عض ةريثك تافصب ةصقلا بولسا زاتما (6)

 .ةيماعلا نم ةبيرقو ةلهس ظافلألا ١-

 .راكفألا لسلستو كبحلا ةوق -'

 .ًامامت ىنعملل ةقفاوم تاملكلا -

 .بسانملا يظفللا لاعفنالا ىلع تارابعلا توح -ع

 .كلذ يف تاملكلا فظوو ةيعامتجاو ةيعقاو تناك تالالدلا -0

 .ةبيرغو ةبعص تناك يناعملا -1

 .ردن ام الإ ةينفلا روصلا ىلع دمتعي ممل -/

 .لقنلا اذه ىلع تلد يتلا ترابعلا ددح .ليجل ليج ةبرجت لقن ةصقلا لثمت (9)

 لمحت يهو ةنيعم ةنهم تضرع ةعوطقملا هذه ... نهملا نم يعامتجا بيع كانه له )٠١(

 .راقتحالا اذه ىلع لدت يتلا ةرابعلا ركذأ .ةيوديلا نهملا ضعب راقتحا

 .هنالأ ... توملا هركي هدلاو نكي مل اذاط )1١(

 .ًادبأ توملا فاخي ال عاجش ١-

 .يح لك ةياهن هنأب هناميإل وأ -"

 .هشيعي يذلا عقاولا نم ًافرق -

 ؟لضانملا لماعلا وهو يوارلا لوق لدي ام ىلع )١0(

 نم ريثك اهب عتمتي امك ةايحلاب عتمتأ ْنَأ يف بغرأ تنك ينكلو (توملا) هفاخأ انأ نكأ مو

 .سانلا
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 .ءيش لك هدلاو هل ٌرفو دقو هيبأ لثم حفاكيو نبالا لضاني نأ نكمي فيك )1١(

 .ةيلاتلا تاباجإلا نم ًادحاو رتخا

 هوبأ ثحبي ناك امك وأ ءهيبأ لثم لمع نع ثحبي نأ ١-

 .يملعلاو يساردلا هلبقتسم يف ركفي نأ -؟

 :ةيدأ لكم نجاعم نأ د

 .اضر يلع بتاكلا )١2(

 .يندرأ -ِ

 .يروس -

 .يرصم -

 .عوضوم لا اهيف صخلت رطسأ ةسمخ نم ةرقف بتكأ (10)

 -:ةيوحنلا ميهافما 37

 يه مذلاو حدملل ةثالث بيلاسأ ةيبرعلا ةغللا يف :فيرعتلا (أ)

 سئبو معن ١-

 اذبح الو اذبح -"

 سئبو معن ىرجم ىرج ام -

 صوصخملاو .هلعافو .مذلا وأ حدملا لعف .ةثالث رصانع ىلع مذلا وأ حدملا بولسأ موقي (ب)

 .مذلا وأ حدمل اب

 ديالو مذلا ءاشنإل نادماج نالعف اذبح الو سئبو حدملا ءاشنال نادماج نالعف اذّبحو معن (ج)

 .مذلا وأ حدملاب صوصخمو لعاف نم اهنم لكل

 (تنأ ليمزلا معن) .لأب ًافرعم ًامسا لاعفألا هذه لعاف قأي (د)
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 منهج باوبأ اولخداف ءنيقتملا راد معنلو ريخ ةرخآلا رادلو :اهب نرتقا ام ىلإ ًافاضم وأ

 .نيربكتملا ىوثم سئبلف .اهيف نيدلاخ

 لعفلا ىلع مدقتي دقو سئب وأ معن لعاف دعب مذلا وأ حدماب صوصخملا ٍقأي دق (ه)

 ام مدقتي دق هلعافو مذلا وأ حدمم ا لعف نم ةلمجلا هربخ أدتبم نيتلاحلا يف برعيو لعافلاو

 .صوصنلا يف بلاغ رمأ وهو فذحيف هب رعشُي
 ع

 :ةلمتا

 (حدم لاب صوصخمل) راذتعالا ةلزلا نم ليدبلا معن )١(

 رخؤم أدتبم لِعاَف حدملا لعف

 :ىلاعت لاق ()

 .ناميإلا دعب قوسفلا مسالا سئب .باقلالاب اوزبانت الوإ»

 مذلاب صوصخم رخؤم أدتبم هلعاف مذ لعف

 .احيرا يف ةيلصفلا ةلطعلا ثيضق ()

 .ًازاوج أدتبملا وهو حدم لاب صوصخملا فذح ىتشملا معن

 راعسالا يلغيل تامزألا عنطصي (8)

 ببحأ همايأب ببحاو بتكم ا ةبحص اذبح الا (0)

 يبح مهيلع ةايحلا نانع نوحرممي ةيبص اذبح ايو

 .لهاجلا لذاعلا اذبح الو ىوهلا يف يرذاع اذبح الأ (1)

 تدمج اهنكلو اذ ةراشإلا مسا نمو (ّبح) يضاملا لعفلا نم ةبكرم اذبح نأ ظحالت كلعل

 ال اهيف اذبح الو .حدملا ديفت اهنأ الإ لعافو لعف ةلمجلاو .معن نأش اهنأش حبصأف .حدملا ةدافإل

 .مذلل انه يهو ... ةيفان
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 -:ميهافملا ىلع هيوحن تاقيبطت

 .مذلا كلذكو هلعافو هلعفو حدملاب صوصخملا نيع )١(

 لأس (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع ملسم ىور ١-

 مادالا مَعِن .لخلا ُمادالا معن :لوقيو لكأي لعجو .هباعدف .لخ الإ اندنع ام :اولاقف مادإلا هلهأ

 .لخلا

 نومأم ٌريغ ٌقيفر قيفرلا سب هنمأت تسل ًاقيفر نيحصت ال -؟

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق -

 .لاعتملا ريبكلا يسنو لاتخاو لّيخت ٌدبعلا سئب

 .ىلعألا رابجلا يسنو ىدتعاو ربجت دبع دبعلا سئبو

 ديز بدألا بتك ٌءيراق معن -؟

 هلوق التو .ىضرلا هللا ةعاط ىلإ ملسلا معنو ءىنغلا نوعلا معن :(مالسلا هيلع) لاقو -0

 تحت نمو مهقوف نم اولكأل ,مهبر نم مهيلا لزنا امو ليجنالاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولوإ# :ىلاعت

 .4(...مهلجرأ

 رصنعلا رّدق .هرصانع دحأ فذح ىلع ةيلاتلا تارابعلا يف مذلا وأ حدملا بولسا موقي (0)

 :اهنم لك يف فوذحملا

 .ريصنلا معنو ىلوم ا معن مكالوم هللا نأ اوملعاف اولوت نإو ١-

 ةرامإلا ىلع نوصرحتس :(ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاق ةريره يبأ نع -؟

 .«ةمطافلا تسئبو .ةعضرملا تمعنف

 .نوبيجملا معنلف عون انادان دقو -'"

 .نورداقلا معنف انردقف -ع

 .نيطاظلا ىوثم سئبو رانلا مهاوأمو -0
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 .ةيلاتلا لمجلا يف ةيبارعإلا تاغارفلا لمكأ (")

 سيق ليمزلا معن (أ)

 .ليكولا معنو هللا انبسح (ب)

 رج لحم ينبم لصتم ريمض :انو ......... وهو عوفرم أدتبم بسح :انبسح

 ........... عوفرم ربخ ةلالجلا ظفل :هللا

 52ش 85 يضام لعف معن . فانئتسالل واولا :معنو

 .هركذ مدقتل ظ5 دقو ةلالجحلا ظفل حدطاب صوصخطاو م... عوفرم لعاف :ليكولا

 .ةنطاو قنكاو ينامألا راد َةَّنَجلا يقتل ١ ٌءازح 0 : (ج)

 نيقتملا ءازج تمعن ةلمج هربخ

 6 ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج .............. هيلإ فاضم :ينامالا

 عر
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 يلا مالب علوم ةرايجم مار ئرممال ةميش ٌريسصلااةذذ سبح

- 

 21 ةمالعو بوصنم زييمت :ةميش

 رورجمو راج :ئرمال

 ... هريدقت رتتسم هلعافو حتفلا ىلع ينبم......... لعف :مار

 (ه)

 نومأم ٌريغ ٌقيفر قيفرلا سب هنمأت تسل ًاققيفر ٌنيح صتاال

 0 مذلا ءاشنال ضام لعف : سئب

 ..................... عوقرم لعاق :قيقرلا
 2 . ِء 97 1 ا 3

 ىلوألا قيفر نم لدب وأ / سئب ةلمج هربخ رخؤم ادتبم :قيفر

 (و)

 ومها اههّرومأ ربفتت » ٌعيمج يموق نيح شيعلااذبح

 52111 حدملا ءاشنال يضام لعف :اذبح

 ............... ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم........... :شيعلا

 .بوصنم نامز فرظ :نيح

 لوح



 -:ةيوغل ميهافم

 :يناثلا دومعلا نم اهبساني يذلا ىنعملا لوألا دومعلا يف ةملك لك مامأ عض )١(

 ةيصعملاو رفكلا ىلإ معفدت : مهئطوت

 فتليو رجشلا هيف رثكي عضوم : مهرفكتف

 .هيف ام نوسرديو ًاناكم نولزني مهلعجت : ةضيع

 .لوألا دومعلا يف ةملك لك بساني يذلا ىنعملا يناثلا دومعلا نم رتخا (؟)

 كلهم: فافكلا

 حخاصفإلا نع زجعلا : ربتم
 ساّنلا نيب ةنتفلا: هةميمنلا

 .ناصقُن الو ةدايز ريغ نم ةجاحلا ردق : حيشم

 ضرْخُم:  ةّيعلا
 -:يلي اميف طخ هتحت امم نيتلباقتم نيتغيص لك نيب قرفلا ام (؟)

 َكْيَلَع بتاع انا هابتع ٌوِجرملا بتاع ١-

 هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك محرلا ةلص عار -؟

 .ةيجراخلا ةعلاطملا ىلع كزفحي عفاد نم له كقح نع عقاد ١-

 -:يلي اميف طخ اهتحت يتلا تاملكلا رسف (ع)

 .سرعلا نم دهعلا ةبيرق نابأ ةجوز تناك ١-

 .ة(اوُفْؤَأ هللا دهعبو)# :ىلاعت لاق -

 .ينطو نع ٌنعفادال هللا دهع يلع -؟
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 .ءافعضلا دعاست كب يدهع -ع

 .انتسردم دهعلا لو راز -5

 :رعاشلا لاق (0)

 -:ةحيحصلا ةباجإلا رتخا

 .بايثلا نم يلابلا قلخلا تسبل (أ)

 .اهتابلقتو ايندلا تربخ (؟)

 .ًانسح ءالب اهيف ُثيلبأ (*)

 .يناثلا دومعلا يف اهانعم مئالي ام لوألا دومعلا يف ةرابع لكل رتخا (1)

 .تاشارفلا ىلع هناولا ساكعناو قورشلا قلأت :ليحرلل بهأت

 بايغلاو لوفألل دعتسا :قورشلا تاماستبا

 لوقحلا تاشارف ىلع

 هفصو نع غيلبلا بيدألا زجعي :لوقعلا ىلع قدت

 اهريسفتو اهمهف لوقعلا ىلع بعصي :نايبلاو ةغالبلا قوف

 .هنيعب صخش ىوه قفو هديدحت نكمي ال :لويملا ديدحت قوف

 رَفَّسلا نم مدق :

 :يلي اميف طخ امهتحت نيتللا نيتملكلا نيب ىنعملا يف ٌقرفلا ام ()

 امهنناث رخيلاو ةدخاو نكوتللا 3ك نأ ذك أ

 ةدعاو ةدعاو فاذهلتلا ةملخلا زك د

 :ةيلاتلا لمجلا يف طخ اهتحت يتلا تاملكلا نيب ىنعملا يف قرفلا ام (6)

 ماجحألاو لاكشألا ةفلتخملا ةّدقوملا نارفألا نم َةَفَلْؤْلا ّقولألا ليختأ ٌثفقو ١-

 /ا١



 «مُهُيولثق ةّقلّؤماو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ)+ :ىلاعت لاق -

 .دالبلا كلت يف ًاتابنإ ٌرسيأ هْنأل كلذو .زرألا قيقد نم زبخلا عنصي نابايلاو نيصلا يف -؟

 .نامع يف ينامورلا جرّذملا نم رسيألا بناجلا ىلإ رظني حئاسلا تيأر -

 .نخلا ةبح قيقد نم دنهلا يف ٌربخلا عنصي -؟
 .قيقد مهف نع بلاطلا تاباجإ منت -

 .يلي امم ةرابع لكل حيحصلا ىنعملا رتخأ (9)

 :هنأ اهانعم هصاوخ نم هلعجف (أ)

 .ًاصاخ ًاثيدح هّندح -

 .نيبرقم لا هئاقدصأ نم هلعج -

 :هنأ اهانعم «ينم هظح ًاعئاب اي (ب)

 .هدنع يتميقو يتلزنم عّيض -
 .هب يتلص ىلع صرحي -

 .هل هتمدق ام ّلُك عاب -

 اَهاَنَعَم «موظنمو روثنم ةياغ» (ج)

 .رثنلا بتكيو رعشلا مظني هنأ -

 .ةيبدألا امهتميق يف ناهباشتم هرثنو هرعش نإ -

 .ةدوجلا ةياغ يف هرثنو هرعش نإ -

 نفر



 بجعتلا بولسا -0

 «مألا نم ذقنمطا»

 هنيب ىرج دقو منألاو سؤبلا تارامإ هيلع ودبت تناك .تارهوجملل رجتم يف زوجع لجر

 :ًاليمج ًايبهذ ًاماسو ةدضنملا ىلع زوجعلا عضو نأ دعب «يلاتلا راوحلا رجتملا بحاص نيبو

 ؟يبهذلا ماسولا اذه ءاقل يديس اي ينيطعت غلبم يا

 :هيلع شقن ام أرقيو ًاهودشم ماسولا رجاتلا لوانتيف

 :هلأسيف هتشهد دادزتو .نوتروم .غ.و ةيرشبلا ىلإ نسحملا ىلإ

 ؟هعيبت قح يأبو .هتقرس نيا نم ؟اذه اي ماسولا اذه كل نيأ نم

 .سأي لكب زوجعلا لجرلا هبيجيف

 روتكدلا انأ ,ريدختلا يفاشتكال يب ًايركت مولعلل سيراب ةيمداكأ هايإ ينتحنم هقرسأ مل انأ

 .نوتروم

 .قدصو ةرارحب رجاتلا رذتعا اهدنع

 ؟نوتروم نيرغ ساموت مايلو تنأ نذإ

 .جنبلا وأ ريدختلا فشتكم روتكدلا هبيجيف ؟هعيبل ًاقح رطضم تنأ له نكل

 .ًادغ هلكأت ام قرسا دجت نلف هيرتشت نأ أشت مل اذإ

 :نوترولل لاق نأ ىلإ رجاتلا نم ناك امف

 .يبهذلا ماسولاب ظفتحاو .ضرقلا ليبس ىلع غلبملا اذه كيلإ مدقأ نأ يديس اي يل حمسا

 ناكو .ةنس نيرشعب غئاصلا عم راوحلا اذه يرجي نأ لبقو .نانسألا بط يف ًاحارج نوتروم ناك

 يف نيحارجلا سيئر نيروو روتكدلا ةدايع يف نوتروم سلج .م1657 لوألا نيرشت تقولا كلذ

 يف ماعلا ستسوشتام ىفشتسم

 انف



 هل تحصنو هراظتنإ لاط ذإ هيلع تقفشا ةضرمملا نكلو .هتلباقممب هل نذأي نأ رظتني .نطسوب

 هراظتنا هعسوبو .حلم رمألا نأ اهمهفأف «ةيحارج تايلمع ةدعب روتكدلا كامهنال هتقو عيضي الأب

 .رمالا ىضتقا اذإ راهنلاو ليللا لاوط

 ءارجإ نيحارجلل حيتي .اًميظع ًافاشتكا فشتكا هنا هربخأو هسفنب هفرعو ًءاسم هلباقو

 هيلإ بلطو هئايعا ةدشل عوضوملا ةشقانم نع رذتعا هنكل ءهيلإ ىغصأف ملا امنود تايلمعلا

 عمس دقو .هيف كشي هنأ همتكي مو هقابلب اذكه هفرصي ْنأ بحو .رخآ تقو يف هتلباقمل ةدوعلا

 .ماهوا درجم هنأ تبثو ريدختلا نع كلذ لبق

 مويلا ددحو ناك دقو.ريدختلل هعنص يذلا بكرملا ةبرجتل ةصرفلا هل حيتي نأ هاجر اذلو

 ةحارجلا فص يف هبالط مامأ ةبرجتلاب مايقلل ًادعوم م1661 ةنس لوألا نيرشت نم رشع سداسلا

 .هلوقب هبالط ردابو فصلا لخد ددحملا مويلا يفو

 روتكدلا هبحاص يعّدي نيعم بكرم فاشتكا نع مكريخأ نأ ينرسي ءازعألا ةبلطلا اهيا
 ةيلمع هل يرجت نم ريدخت هصئاصخ نمو .هيلإ لصوت هنأ ءنانسألا بط يف حارجلا نوتروم

 ةبرجت ىلع نوتروم روتكدلاو تقفتا دقو .ليلق دعب ةيلمع هل يرجأس ؤرما كانهو .ةيحارج

 .ىرخأو ةظحل نيب هراظتناب نحنو ةيلمعلا هذه يف هردخم

 نأ هبالطو نيروو روتكدلا ىثخف .ةيلمعلل ددحملا دعوملا نع رخأت نوتروم روتكدلا نكلو

 راظتنا نود ةيلمعلا ءدبل حارجلا بهأتو .ريدختلل داوم فاشتكا اوعدا نمم هاوسك نوكي

 سردلا ةعاق نورداغي ةبلطلاو نيروو روتكدلا اهيف ناك يتلا اهسفن ةظحللا يف لصوو .همودق

 عورشلل مهعم وهو عيمجلا لخدو ردخملا ىلع يوتحت يتلا ةرولبلا هلوانف .تايلمعلا ةرجح ىلإ

 دعب نيروو روتكدلا فتهو ةيلمعلا تيرجأو .ردخملا لامعتسا ةيفيك هل حرشو .ةيلمعلا يف

 .فاشتكالا اذه ةيلاعف نم هدكأت
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 ضيرملا قافأ امو .تايلمعلا ةرجح نم درط دق مللألا نوكي نأ ىسع ًاقح ةيبط ةزجعمل اهنإ

 هل دكأ امدنع شهد مكلو .ةيلمعلا هل ىرجتس ىتم نيروو روتكدلا لأس تقؤملا هتابس نم

 .تمت دق اهنأ ريبكلا حارجلا

 نيعبرألاو ةنماثلا يف -يضقي هتكرت نأ هل اهتأفاكم تناكف ًاريثك هيلع تلخب ةيرشبلا نأ الإ

 نأ الإ .ًاقح برغتسم رمأ كلذو .ماعط ةبجو ءارش كلمي ال ًاسئاب ًامطحم ًاصخش رمعلا نم

 .ناركنلاو فاحجالا اذه ءارو ناك كلذ لك ,عمطلاو ةرهشلا ءارو يعسلاو دسحلا

 ١77. ص .خيراتلا يف ثادحأ ةعوسوم .خيرشوبأ بيذ رهاش روتكدلا

 -:باعيتسالاو مهفلا

 كك
 مما 66

 :.قورعتلاو اضرلا فثامؤلع

 .هوردق نمل ليمجلاب نافرعلا -

 منألاو سؤبلا -

 -:هنأل ةزئاجك هل حونمملا ةيميداكألا ماسو عيب ىلع مدقا ()

 .ماسولا هبجعي مل -

 .هريتخم تايجاح ءارش ديري -

 .هموي توق دجي ال ريقف هنأآل -

 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض (9)

 .ًامئناد ءاملعلا

 .سانلاو تاموكحلا لبق نم نوردقم ١-
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 .عمتجملا ىلع مهسفنأ نوضرفي ءاملعلا -؟

 .نيردقم ريغو ءارقف ءاملعلا -

 تاباجإلا نم هفقوم لوح ةرئاد عض :يلي امك نوتروم نم رجتملا بحاص فقوم ناك (ع)

 :ةيلاتلا

 .رهوجلا اذه زوجعلا عيبي نأ برغتسا ١-

 .هتقرسب همهتا -"؟

 .قح نودب هعيبي نأ برغتساو -'

 .ركذ ام لك -ع

 رجاتلا ماهتا ىلع نوتروم در ناك (0)

 .نوتروم روتكدلا انأ لاق -أ

 .ًادغ هلكأت ام ٍقرسأ دجت نل لعفأ مل يننأ هعيب ببسو -ب

 .دبزاو ىغرأو راثو بضغ -ج

 ةَحيِحَّصلا ةباجإلا لوح ةرئاد عض

 .يلي ام عفادلا ناكو لاما نم ًاغلبم هضارقاب رجتملا بحاص ماق (5)

 .نوتروم ميركت ىلع هنم ًاصرح ١-

 .عابت ال ريدقتلا ةمسوأ نأل ١-

 .ةيرشبلا مالآلا ففخ مملاع هاجت هبجاو ىدأ -*

 .هزازتبالو هتقادص يف ًاعمط -ع

 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح هرئاد عض

 .صنلا يف درو ام بسح ةفصلا هذه نم جرختسا .ءاملعلا لك نيب ةكرتشم ةعنص كانه (0)

 ك١



 «ملألا نم ذقنملا ريدختلا» هلثمت يذلا يبدألا نفلا عون نيع (6)

 .ةيتاذلا ةريسلا-

 .ةياورلا -

 .ةريصقلا ةصقلا -

 .ةمجرتلا -

 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض (5)

 :يلي ام ققحيل .... نيحارجلا سيئر نيرود روتكدلا ىلإ نوتروم أجل -

 .هنانسأ ةجلاعم بهذ -أ

 .هفاشتكا هيلع ضرعي نأ لجأ نم -ب

 .ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإ يف هدعاسي ىتح -ج

 .فصتي نيروو روتكدلا در ناك )٠١(

 .ةالابملا مدع -أ

 .ةدعاسملا يف ةبغرلا مدع -ب

 .ًالوؤسم ًافقوم ناك -ج

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ أطخ وأ ” ةراشإ عض )١1١(

 .قزرلاو ءاكذلا نيب ةيدرط ةقالع كانه( )

 .قزرلاو ةيرقبعلاو ءاكذلا نيب ةقالع ال( )

 .ءارقف ًامئاد ةرقابعلا ( )

 .ءايكذألا تازجعم عنصت يتلا يه ةدارالا ( )

 .نيرخآلا لبق نم نودوسحم ةرقابعلا ( )

 .مهتوم دعب بلاغلا يف ةرقابعلا ردقي ( )

 .نيرخآلا عم ماجسنا مدعو ةبارغ ةرقابعلا ِق 2( )0
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 .جاوزلا ىلإ نوعدبمل ا ءايكذألا ليمي ال( )

 .طقف مهتاجاح دادسل الإ لاما ةرقابعلا بحيال( )

 .مهتاجاح مهيفكتو ةرقابعلا ردقت تاموكحلا ( )

 .هفاشتكا هريغ هعزان امدنع رحتنا ثيح ًافيعض نوتروم ناك ( )

 .ميركتلا ماسو عيب لواح وأ نوتروم عاب كلذل ةمسوألا نم مهأ شيعلا ةمقل ( )

 .ةبلطلا نم ةعومجم روضحب ضيرم عم تيرجأ ثيح ةيلمع ةبرجتلا تناك ( )

 .مهو ضحم هفاشتكا نأ دقتعا ثيح .ةقابلب نوتروم نيدروو روتكدلا رذتعا ( )

 .مألا نم ىضرملا ذقنا دقو .ةيرشبلا ةقلامع نم نوتروم ناك ( )

 .فاشتكإلل رخآ ءاعدأ رثا تفقوأ اهنكلو .رالود فلأ ةئم هاطعاو سرغنوكلا هّمرك ( )

 -:ةيوحن ميهافم -ا/

 هل ليثم الوأ ًاردان ًارمأ مظعتست نيح سفنلا هب لعفنت يلخاد روعش بجعتلا :فيرعتلا ١-

 .مالكلا ةنيرق نم مهفت غيص هلو

 -:ناتغيص هلو

 ةعاربلل اي :(فادهلل) هللا دبع ١-

 !حابس نم كل اي (ةحابسلاب زئافلا هقيدصل) ليمز -'"

 اذه قلاخ !هللا ناحبس :لاق همالك يف جلجلي ًالجر ىأر اذإ باطخلا نب ٌرمع ناك -“

 !دحاو صاعلا نب ورمع قلاخو

 الدين



 !هللا ءاش ام :نآرقلا ظفح نمل -ع

 .((مكايحأف ًاتاومأ متنكو هللاب نورفكت فيك)) :ىلاعت لاق -0

 :يسايق بجعت

 ب لعفاو ,لعفأ ام :امه ناتيساسأ ناتغيص هلو

 :لوقي كومريلا موي نيملسملا ركسعم يف ًاحئاص ديلولا نب دلاخ عمس ١-

 .نيملسم ا رثكأ امو مورلا لقأ ام لب دلاخ لاقف !نيملسملا لقأ امو َمورلا رثكأ ام

 .نالذخلاب لقتو رصنلاب دونجلا رثكت امنا
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 :رعشلا نم تيب يف تمظن دقو

 مولعم لوعقفالاو توافتلامت ًايتتبثم ف يصت يفلت لهعف

 ام وأ) .(دشأ ام) ب هنم بجعتلا ةغيص ىلإ انلصوت طورشلا هذه لعفلا فوتسي مم نإف ١-

 .ًالوؤم وأ ًاحيرص هردصمب كلذ دعب انيتأو ءامهوحنو ء(رثكأ

 -:ةيوحن تاقيبطت

 .لعفأ ام ةغيصب بجعتلا بولسأ ًامدختسم ياي امم بجعت )١(

 .ليللا لوط (أ)

 .ةضرمملا ءاكذ (ب)

 .سردلا ةبوعص (ج)

 .دهاجملا ةعاجش (ء)

 ب لعفأ يسايقلا بجعتلا ةغيص ًامدختسم يلي امم بجعت ()

 .نيملسملا مرك (أ)

 .نيملسملا ةفع (ب)

 .ناكملا ةراضن (ج)

 .رشعليا فطل («)

 :امهنم لك دعب ةبسانملا ميقرتلا ةمالع عضو «نييلاتلا نيلوقلا نيب ىنعملا يف قرف ()

 ٌقدصلا َلْمَجَأ ام

 .مجن ْلَمْجَأ ام

 .يلي اميف ةيعامسلا بجعتلا غيص جرختسا (©)

 ماحزلانم تنأ تلصو فيكف تنب لك يدنع رهدلا تنأ ()

 اليل



 :ىلاعت لاق (ب)

 «ٌبيجع ٌءيشل اذه نإ .اخيش َيلْعَب اذهو ٌروجع انأو دلأأ يتليو اي تلاقإ

 اهلحك عمدلا لسغي ذإ اهنسح ايف (ج)

 .ًاظفاح هرد هلل (ه)

 ٌلمانألا اهنم ٌَعمدلا يرذت يهذإو

 ئئّصقي كلذ لبق ينيل ناك امو

 (فيرش ثيدح) .ًاتيم الو ًايح سجني ال نمؤملا نإ .هللا ناحبس (و)

 -:يلي اميف ةيعامسلاو ةيسايقلا بجعتلا غيص نيب زّيم (0)

 ًابيش نادلولا لعجي .ًاموي مترفك نإ نوقتت فيكف ١-
 ُمهّدعت نيح ناوخالا رثكأامف -؟

 ابرلا بيطا ام ضرالا كلت يسفنب -

 هتتس ! ىضمأام هللا كرابت -«

 اهبقرأ لامالاب سفنلا للعأ -4

 .نينيع يذل قحلا حضوأ ام ١-

 اهمزح مادام مزحلا رادب ميقأ -
 .رهم ٍدااص نمهلاي>-/6

 .ربتعملالقأامو .ربعلا رتكأ ام -8

 ل يلق تايِنانلا يف مهتكلو

 اهعبرتملاو ففاطصملا ني سحاامو

 ! نواس: ةسحنم كتضنق لك انساك

 لمألا ٌةحسف الول - شيعلا ٌقيضأام

 الاوصحتأ ْنأب تئااح اذإ رحأو

 لعف طورش فوتست مل اهنأل لعفأ ام ةغيص ىلع ةذاش تءاج ةيلاتلا تارابعلا (7)

 ؟اهنم ةرابع لك ف ذوذشلا هكحو ام

 !هلجرأ ام -أ

1/35 



 !لاملل هاطعا ام -ب

 !هرضخأ ام -ج

 !هجوهأ ام -ء

 !هقمحأ ام -ه

 -:يلي امم نيتلباقتم نيترابع لك يف رمألا نم بجعتلا غيص زيم (1)

 كيأرب لمجأ كيأر لمجا -

 هب معنأ رظّنلا معنأ -

 كيبأب مركأ كابأ مركا -

 هب عمسأ عمسا -

 غارفلا يف ةبسانملا ةملكلا عضوب ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكا (8)

 الوحتا نأب تلاح اذإ ءِرْخَأو اهلهأ ماد ام مزحلا رادب ميقأ (أ

 0 فذح ىلع ىنبم..... ءاشنال...... رمالا ةغيص ىلع ءاج ىضام لعف :رحأ

 ............ ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم طرش ةادأ :اذإ

 ريمض لعافلاو ءبارعإلا نم اهل لحم .. ءاتلاو.......... ضام لعف لاح :تلاح

 رادلا ىلع دوعي......

 25ش ىردصم فرح نا......... رح فرح ءابلا :نأب

 نم لوؤملا ردصملاو .قالطالل فلفل هبصن ةمالعو........عراضم لعف لوحتا :الوحتا

 :(رخآر كل ةيمو عفر لحم يف لعفلاو نأ

 !ابرلا بيطأ ام ضرألا كلت يسفنب (ب

 !اعيرتماو ًفاطصملا ّنسحأ امو

 لصتم ريمض ءايلاو .يدتفا هريدقت ...... لعفب ناقلعتم رورجمو راج :يسفنب

 الين



 يدتفأ فوذحملا لعفلل هب........... بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ةراشا مسا :كلت

 55 لدب :ضرألا

 27 عفر لحم يف ةيبجعتلا : ام

 اه ناع ةوعب يد ريمض هلعاا ينبم بجعتلا ءاشنال يضام لعف :بيطأ

 لعافلاو لعفلا نم ةلمجإ -... هردقم هحتف هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :ابرلا

 .«ام» أدتبم لا ربخ هب لوعفماو

 ج)

 حاتفتسا ةادأ :الأ

 فطع فرح : واولا

 .همايأب / ببحأ ريدقت رتتسم......... هلعافو دماج رمأ لعف :ببحأ

 2207 رج فرح ءابلاو رورجمو راج : همايأب

 لِعاَق عفر......... ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل ءابلاب رورجم :مايأ

 .ىلوألل ديكوت :ببحا
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 -:ةيركفو ةيوغل ميهافم ('"

 .لوألا دومعلا يف يباحص لك هب فرع يذلا بقللا يناثلا دومعلا نم رتخا )١(

 ةزمح -

 نافع نب نامثع -

 دّمَحُم تنب ةمطاف -

 ساّبع نب هللا دبع -

 ديلولا نب دلاخ -

 حارجلا نب رماع ةديبع وبأ -

 بلاط يبأ نب رفعج -

 ريرقتلا ةباتك بولسأ صئاصخ نم (0)

 .لايخلا نع داعتبالاو قئاقحلاو تامولعملا درسب مامتهالا -أ

 .قيثوتلاو قيقحتلاو ةبرجتلاب ةيانعلا -ب

 .ريرقتلا ايانث يف تاميسقتلاو ماقرألا داريإ -ج

 .ةقيقدلا ةيملعلا تارابعلا مادختسا -ء

 .عقاولل اهتقباطمب مامتهالاو ًاقيقد ًافصو تامولعملا فصو -ه

 .ةبيرغلا ظافلألا نع داعتبالاو ريبعتلا يف حوضولاو ةلوهسلاو زاجيإلا -و

 .ريرقتلا عوضوم بسح ةيبدألا وأ ةينفلا وأ ةيملعلا تاحلطصمل ا مادختسا -ز

 .صنلا نم اهيلع لثمو .اهنم ًاثالث رتخأ

 1ع



 -:وه انه اهفرطب دوصقملاو .ضمغ لح اهفرطب ام اذإو :رعاشلا لاق (5)

 .اهيناجب ١-

 .اهنيعب -'"

 (ةحيحصلا ةباجإلا نيع) اهرظنب -؟

 :وه انه (ٌضمغلاو)

 ءافخلاو ضومغلا ١-

 مونلل نوفجلا قابطأ -؟

 (ةحيحصلا ةباجإلا نيع) ءارشلاو عيبلا يف لهاستلا -"

 :وه رطشلا اذه يف (ولتت) ىنعمو «روهط ٍّبُح تايآ ولتت نيح» :ًاضيأ رعاشلا لاقو (6)

 .عبتت ١-

 يورت -؟

 .(ةحيحصلا ةباجإلا نيع) دشنتو ددرت -'"

 :وه انه (تايآ) ىنعمو

 تامالع ١-

 ميركلا نآرقلا يف روسلا ضعب لئاوأ فورح -؟

 .(ةحيحصلا ةباجإلا ْنيِع) ديشانأو تارابع -"

 مولعلا يف ةيركف ةلأسم وأ ةيفرعم ةيضق يف ةقيقحلا بلط وه يملعلا ثحبلا (0)

 نم نإف اذلو .اهرشن ىلع لمعلاو .اهعجارمو اهرداصم يف اهيصقتو .ةيناسنإلا وأ ةيقيبطتلا

 :يلي ام قيقدلا يملعلا ثحبلا طورش

 1"ك0



 .اهسردي نأ ثحابلا ديري يتلا ةيساسألا ةيضقلا ديدحت -أ

 .ةددعتملا اهيناوح نم ةيضقلا ءاصقتسا -ب

 ركذب ءاهشقاني يتلا ءارآلاو .هيأر تابثإل ثحابلا اهب دهشتسي يتلا لاوقألا قيثوت -ج

 .ةنامأو ةقدب اهيلإ داع يتلا عجارملاو رداصملا

 نايبو ثحبلا عوضوم لوح نورخآ باتك اهراثأ يتلا ءارآلا نيب تانزاوملا ءارجإ -ع
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 ْتلاَّثلا لصفلا

 لعافلا(١)

 (ءادهشلا دّيس)

 ًاسأب مهاوقأ نمو َةَقّلُخَو ًاقْلَخ شيرق تاداس نم ًاديس بلطملا ِدْبَع نب ٌةزمح ناك

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع ًاضيأ ناكو ًامادقإو ةمه مهدعبأو ءامزع مهذفناو

 امهيبلق نيب فلأو ءامهيسفن نيب عاضرلا براقف بهل يبأ ٌةالوم ةبيوث امهتعضرأ «عاضرلا يف هاخأو

 .لوصوملا ٌدولاو «ةبيرقلا محرلا ىلع امهمايأ ردص اشاعو

 مقرألا يبأ نب مقرألا راد ُهْداختاو ًارس مالسإلا ىلإ هتوعدو - مالسلا هيلع هتثعب تناك مث

 َرذني نأو «ةلاسرلا نلعُي نأو رهجلاب هللا هرمأ مث .ليلقلا الإ هب نمؤي ملف ًاذالم هب نمؤي نمل

 ديدجلا نيدلا يف سانلا لخديو ءاديور ًاديور رشتني مالسإلا ذخأو .نيبرقألا هتريشعب ًاثدتبم هموق

 مهتهلآ ىلع اوقفشاو .مهتماعز ىلع اوفاخو .شيرق نم ءاسؤرلا بولق تعلهف ءتاعامجو ًادارفأ

 مهدشأ نم ناكو .ءءاضغبلاو ةهافسلاب هللا لوسر اوحراصو .ءاذيإلاو ةوادعلا اونلعأف مهمانصأو

 .يموزخملا ماشه نب ورمع لهج وبأ ًاركن مهرثكأو ًاديكو ىذأ

 ًءاذيإلا اذه ناك ىتح .هدهُج ّلك هبحص ءاذيإ يف لّدَبَو .هناسلو هديب لوسرلا ءاذيإ يف ّنتفا

 مو .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةرصن نع اودعاقت نأ ,هتريشعل ةمئاللا عضومو موقلا ثيدح

 .هئارظنو لهج يبأ نم هومحي

 عمس نمم ةيراج هيلع تعلطف هنوؤش ضعب ىلإ ةكم باعش ضعب يف يشمي ةزمح َناكو

 ينب نم ميمصلا يف تنأو .ةزمح اي كلاب ام .هريعت هل تلاقف .ديكلا يف هناعمإو .لهج يأ ءاذيإب

 لاني :كبلق نم مهانداو ءكيلإ سانلا برقأ ٌدمحمو ءبلاطوبأ ككوخأو ءبلطملادبع كوبأ ,مشاه

 الو هقحتسي ال ام هوركملاو ىذألا نم
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 ؟هيذؤُي نم ؟نيلوقت ام كليو :ةزمح لاقف ؟هب ٌقيلي

 ةنس يف ٌةزمح ناك امنأكف !ريسي ًاثيدحو ىورت ّةصق دمحم هؤاذيإ حبصأ ءلهجوبا :تلاق

 :هل لاقو .ًاجئاه ًاظيغم لهج يبا ىلإ فرصناو .هبتناو احصف ةطيحم ةلفغ وأ ءظقيتساف ةقيمع

 :لهج وبأ لاق ؟عاضرلا يف يخأ وهو هيذؤت فيكو ءيخأ نبا هنأ تملع دقو ًادمحم بست فيك

 هّيمح ةزمح لاقف !ًاديدج ًانيد عنطصيو ءانلوقع ُهَفسُيو ءانتهلآ ُبُسَي هْنأ تملع امأ !كحيو

 هسمي نأ راذحو ءيخأ نبا نيد ىلع مويلا ينإ :ةيلج ةحضاو ةملك لهج ابأ اي اهعمسا .ًاراصتناو

 .مويلا دعب ءوس كنم

 همالسإ نلعأو هيدي يلع قفصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةزمح قلطنأو

 همزالو داهجلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلاحو ةزمحب نيدلا رع مويلا كلذ نمو

 .هدهاشمو هفقاوم لك يف

 ليكنتلاو ةعاجشلاو ةلاسبلا نم ىدبأو .ربكألا ءالبلا اهيف ٌةزمح ىلبأو ءردب ةوزغ تناك

 .ةبقع هيخأ لتق يف كراشو .ةعيبر نب ًةبيش ّلتق :نيدهاجملا نم ةمدقملا يف هلعج ام ءشيرقب

 هبقلي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد امم ؛ءالؤه ريغو ءيدع نب ةميعط لتق مث

 .«هللا دسأ»

 .هموق نم ديدانصلاو هبحص يف - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا جرخو .دحأ ةوزغ تناكو

 ءرفاو ددع نيملسملا نم اهيف لتق ةكرعم تناكو ءاهداقحأو اهناغضأو اهلاجرب شيرق تجرخو

 .معطم نب ريبج مالغ ٌيْشحو هلتق - ءادهشلا ديس - ةزمح مهنم

 تلتق ْنإ :ريبُج يل لاق .دحأ ىلإ جورخلا شيرق تءاش املو ,ريبجل ًامالغ تنك :يشحو لاق

 ئطخأ الفعةشبحلا فذق ةبرحلاب فذقأ ًايشبح تنكو :لاق .قيتع تنأف .ةميعط يمعب ةزمح

 لثم .ءشيجلا ضرع يف هتيأر ىتح - هللا همحر - ةزمح رظنا تجرخ «سانلا ىقتلا امّلف «ائيش

 .ءيش هل موقي ام اذه سانلا ْذُهَي .قروألا لمجلا
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 نب عابس هيلإ ينمدقتو ءينم وندي هب اذإ ءرجش وأ رجحب هنم رتتساو هل أيهتال ينا هللا وف

 ءاهنع تيضر ىتح يتبرح تززهو .هسأر أطخأ ام هللا وف .هبرض ةزمح هآر اًملف .ىزعلادبع

 هتكرتف ءبلْعَف ينحفنايل بهذف .هيلجر نيب نم تجرخ ىتح هنطب يف تعقوف .هيلإ اهتعفدو

 ىلإ تدعف .سانلا ىلإ تعجر مث يتبرح تذخأ ىتح هتيتأف - هنع هللا يضر - تام ىتح

 .قتعأل هتلتق امنإ هجاح هريغب يل نكي مو ركسععملا

 ًاطأتم لاقو .هنم هبلقل َعجوأ ناك ًائيش ري ملف ًاعيرص هآرف مالسلا هيلع هللا لوسر ءاجو

 متبقوع ام لثمب اوبقاعف مهتبقاع نإو) لجو زع هللا لزنأف «مهنم نيعبس كب ْنلتقأل هللا و»

 .«بر اي ٌربصن - مالسلا هيلع - هللا لوسر لاقف (نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلو هب

 لاق .همالسإ نسحو ملسأ نميف يشحو ملسأو ءُماوعألاو ْنونسلا ترادو .مايألا ترمو

 ةمليسم ٍلاتق ىلإ سانلا جرخ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ضب اًلو» :يشحو

 هلتق نم ناكو ...تجرخف لاق ..ةزمح لتق هب ءيفاكأف .هلتقأ يلعل هيلإ نجرخأل ؟تلق .باذكلا

 !ناك ام ةمليسُم

 :لوقي كلذ دعب ناكو

 «سانلا رشو «سانلا ريخ هذه يتبرحب ُثلتق»

 الا/٠ - 1”7/ ص « ميرككلا نآرقلا صصق .هقافرو ىلوم لا داج دمحأ دمحم
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 -:باعيتسالاو مهفلا )١(

 :لوألا دومعلا يف بيكرت وأ ةملك ّلك بساني يذلا ىنعملا يناثلا دومعلا نم رتخأ (أ)

 قروالا

 ينحفاني سائلا ٌرهت

 ينبرضي :

 ةزعو ةفنأ :

 .(حوضولاو روهظلا ىلع ةلالد) داوسلا عم ضايبلا هنول طلاخي يذلا :

 :ةيلاتلا تاملكلا صنلا ف درو (ب)

 ٌئفاكي - ديدانصلا - ةهافسلا - اهناغضا - ليكنتلا

 .اهنم ةملك لك بساني يذلا ىنعملا ةيلاتلا لمجلا نم رتخا

 .لهجلاو شيطلاب هومرو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةوعد نوكرشملا مواق -أ

 .عدارلا باقعلا مرجملا لان -ب

 .اهرازوأو اهداقحأ لك لمحت يهو ءنيملسم لا ةبراحل شيرق تجرخ -ج

 .هللا همحر ةزمح لتق هب يواسيل «باذكلا ةمليسم ّيشحو لتق -ع

 ردب يتكرعم يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم ءافرشلا ناعجشلا لاجرلا تبث -ه

 .حاورألاو جهملاب هنودفي اوناكو ءدحأو

 -:يلي امُع بجأ (ج)

 الحلا



 ؟ةزمح مالسإ يف ًاببس تناك يتلا ةثداحلا ام -أ

 ؟ةزمح لتق ىلع ًايشحو ضرح يذلا نم -ب

 ؟ردب ةكرعم يف - هنع هللا يضر - ةزمح رود ام -ج

 .كلذ ىلع لدي ام صنلا نم نيب ةزمح لتقمل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رثأت -ع

 ؟سانلا رشو ءسانلا ريخ هذه يتبرحب تلتق :هلوقب يشحو دصقي اذام -ه

 .صنلا يف تدرو امك ةزمح تافص نم ًاثالث ركذأ -و

 :ةيلاتلا تاعومجملا يف طخ اهتحت يتلا تاملكلا ينب ىنعملا يف قرفلا ام (د)

 نيب فّلأو .هنع هللا يضر ةزمح نيبو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نيب عاضرلا براق -أ

 .بطلا يف نوناقلا هباتك انيس نبا فلأ -

 .قيتع تنأف ةميعط يمعب ةزمح تلتق نإ :يشحول ريبج لاق -ب

 .قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو :ىلاعت لاق -

 -:ةيوحن ميهافم -؟

 وا لعاف مسأ وأ ردصم نم ههبشي ام وأ مات لعف هلبق عوفرم مسا لعافلا :فيرعتلا ١-

 .هب ماق وأ لعفلا لعف يذلا ىلع لدو .ههبشم ةفص

 .لعفلا لعف ةعماجلا ُبلاطلا لخد

 لعفلا هب ماق ديز قرغ

 لوؤمو ءريمضو ءحيرص عاونأ ةثالث لعافلل :هعاونأ ١-

 (روفصعلا درغي) لثم ًامسا ناك ام :حيرصلا -أ
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 تنأو نحنو انأك ًالصفنم اًمإو (نيموقت) نم ءايلا وأ اًقلأ لثم فلألا وأ (اوفلأ) نم واولاو

 تنأ الإ ماق ام :لثم

 رتتسم (وه) حجن ذيملتلا :

 عراضملاو .بطاخملا ىلإ نيدنسملا رمألاو عراضملا عم (رتتسملا ريمضلا) ًابوجو نوكيو

 :لثم ًاعمجو ًادرفم ملكتملا ىلإ دنسملا

 مّلعلا عمجت تنأ

 :لثم يردصم فرح نم ًالوؤم ًاردصم هلعاف ناك ام وه لوؤملا لعافلاو (ج

 ريخلا لمعت نأ يندعسي

 -:هماكحأ ٠١-

 (ضرف هابأ ءرملا ماركإ) :لثم ردصملا ىلإ هتفاضإب ًاظفل رجي دقو ًاعوفرم نوكي نأ بجي )١(

 ام) (نودعوت امل تاهيه) (ًاديهش هللاب ىفك) لثم تادئازلا ماللا وأ نم وأ ءابلاب رجي وأ

 .(دحأ نم ءاج

 .ةلمجلا نم يساسأ ءزج هنأل ًارتتسم وأ ًارهاظ ناكأ ءاوس ًادوجوم نوكي نأ بجي ()

 .ًأدتبم برعأ مّدقت نأو ًارخأتم لعافلا نوكي نأ بجي ()

 عمج وأ ةينثت ىلع لدت هرخآ يف ةمالع نم (ههبش وأ هلعف) هلماع درجتي نأ بجي ()

 :( اة يملتلا اناق) روحي الف اعمح وأ: ننكم ارهاظ ايبا لغاقلا نوكن نك

 .ًاثنؤم نوكي نيح هثينأت ىلع لدت ثينأت ةمالع هلماعب لصتت نأ بجي (0)

 هزئاجو مدقتلا بجاو .لاوحأ ةثالث كلذلو .رخأتيو هب لوعفملا ىلع لعافلا مدقتي (1)

 .ةعونممو
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 نم لعافلا زييمت هعم نكمي ال يذلا سبللا ىشخي نيح لعافلا ميدقتب بيترتلا بجي -أ

 ًارهاظ ًامسا هب لوعفملاو ًالصتم ًاريمض لعافلا نوكي نيحو ءىيحي ىسيع دعاس :لثم هب لوعفملا

 ام) هب لوعفملا ىلع رصحلا عقي نيحو (كتفرع) ًاريمض امهنم لك نوكي نيحو (حيحصلا ٌثفرع)

 .(داهتجالا الإ ذيملتلا فرع

 هب لوعفملا ىلع دوعي ريمض ىلع ًالمتشم لعافلا نوكي نيح هب لوعفملا ميدقت بجيو -ب

 .(ٌذيملتلا الإ ًداهتجالا فرع ام ) لثم لعافلا رصحي نيحو (هبحاص باتكلا أرق) لثم

 .قحلا ٌديز فرعو (ٌديز ّقحلا فرع) لثم كلذ ريغ يف همدعو ميدقتلا زوجيو -ج

 -:ةيوحن تاقيبطت

 -:يلي اميف غارفلا ألمإ )١(

 .ءامركلا لزانم ىْشْحُتو  ٌّبحلا رشتني ثيح ٌريطلا طقسي -أ

 ا ةمالعو عوفرم لعاف :ٌريطلا

 0 ةمالعو عوفرم لعاف :ٌٌبحلا

 وه هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافل.......... نع علما دماج يضام لعف :َلدْغا

 .ام ىلع دوعي

 الحك



 قالتو ةبوأب بيرغلا َبرط ةميرك لالخلا ينبرطتل ينإ -ج

 فرح هقلحزملا :ماللا .........ابصن لجخم ف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب : ؤ لصت > ءايلاو لعفلاب هبشم فرح :ّْنِإ

 ديكوت

 000 لصتم ريمض ءايلاو ........ نونلاو عوفرم لعاف :ينبرطت

 .بوصنم لاح :ةميرك

 فطع فرح :واولا

 ا ةبوأ ىلع فوطعم :قالت

 قاتشم لا ةزه لئامشلا نيب ىدنلاو ةءورملا ركذ ينزهيو -ء

 .فطع فرح :واولا

 225 هيلإ فاضم :ةءورم لا

 ش7 ةءورملا ىلع فوطعم ىدنلاو فطع فرح واولا :ىدنلاو

 رورجم هيلإ فاضم :لئامشلا هركذب قلعتم فرظ : نيب

 :ةيلاتلا لمجلا يف طخ اهتحت يتلا لاعفألا لعاف نيع ()

 ركذت ةدئاف يأ بورخلا كلمي ال 3
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 انل ءاملعلا اهّْفلأ رداصم نم انملع ذخأن -ب

 .ةركبم نيموقت تنأ -ج

 .سمألاب ةودنلا انرضح :مهذاتسأل ذيمالتلا لاق -ء

 .نيسفانتم ةسمخ ةرازوملا ةقباسم يف سفانت -ه

 .ديدش صرحب ركاذأ انأ : هليمزل قوفتملا لاق -و

 :يلي امم ةبسانملا ةملكلا رايتخاب ةيلاتلا لمجلا يف غارفلا الما (؟)

 :نوقوفتللا ع نادلاولا ح.ةوظاف” نورينلا ث تاتسحللا ت:ةيعا

 امهدلو جيرخت لفح ........... رضحي -أ

 نيقوفتملا مهبالط ........ مركي -ب

 ةييراقأ نع قدصتت -ج

 ىملعلا قوفتلا سأك ....... تزاح -ء

 .هئادأب يضايرلا قوفتلا عرد ......... لان -ه

 -:ةيوغل ميهافم

 (بر)

 ريثكتلا ةدافإل لخدت امنإو .ءقلعتم اهل سيلو .ةركن الإ رجت الو .دئازلاب هيبش رج فرح ١-

 «ةمايقلا موي ةيراع ايندلا يف ةيساك بر اي» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحك ًابلاغ

 :رعاشلا لوقكو

 املظعأو لجأ اهنم هتيفلأف  ةسس ملل هقغ##دان خأ برو

 :رعاشلا لوقك ًاليلق ليلقتلا وأ

 ناوبأهدلي مطدلاو يذو بأ هل سيلو دوولوم بر الأ
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 مالَّسلا امهيلع مدآو ىسيع دصقي

 :رعاشلا لوقك ةبيغلا ريمض اهرج ذش دقو

 هبطع نم تذقنأابطع هبرو همظعأ عاص ًاكيشو تبيأر هآو

 بر (واو) ىمستو اهبارعإ برعتو اهماقم (واولا) موقتف ةلمجلا نم (بر) فذحت دقو

 :سيقلا ئرما لوقك

 ىلجتِيل مومهلا عاونأب ىلع هلودس ضرأ رحبلا جو مك ليلو

 اهل لمع ال ةفوفكمو ةفاك ًاعم نابرعتو لمعلا نع اهفكت اهنأف اهدعب (ام) تديز اذإو

 :لثم

 .(لاقعلا لحك هجرف هل رمألا نم سوفنلا عزجت امبر)

 -:ديور

 .تابارعإ عبرأ اهلو

 (يخأ ديور) لثم هنونم تناك اذإ .ًالهم ءفوذحم لعفل ًاقلطم ًالوعفم -أ

 .(ًاديور ًاريس موقلا راس) :لثم .ةركن دعب تعقو اذإ ةفص -ب

 .نيلهمتم اوراس يأ (ًاديور اوراس) لثم .ةفرعم دعب تعقو اذإ ًالاح -ج

 .رعاشلا لوقك فاك هرخآ يف ناك اذإ (لهمت) ىنعمب رمأ لعف مسإ -ء

 دامجلا قطن ىتم يىنربغختل يئارو يداعلاهّيأ كديور

 رخآلا لوقو

 دههاج يغاهتلن ينإ كديور الع نم تلنام لين يف ًادهاج ايأ
 مث در

 .نيتيردصملا (نأ) وأ (ام) ب ًاردصم لعفلا هيلي ءنامز فرظ هيف لوعفم

 .هيلإ ًافاضم رج لحم يف لوؤملا ردصملا نوكيف

 لحل



 .(رضحأ امثير ينرظتنا) لثم

 .(رظتنا) لعفلاب قلعتم ,ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم (امثير)

 -:كيدعس

 كدعسأ) هريدقت فوذحم لعفب ىتثم هنأل ءايلاب بوصنم قلطم لوعفم هبارعإ .ردصم

 .ىتثملا ظفلب (داعسإ دعب ًاداعسإ هللا

 (مزلإ) :ميدقت فوذحم لعفل هب لوعفم :كنأش

 لوقكو ءلهجلاو ملعلا نيب ام ناتش لثم (قرتفا وأ دعب) ىنعمب ضام لعف مسإ :ناتش

 -:رعاشلا

 متاح نبأ ٌرفغألاو ميلس ديزي ىدنلا يف نيديزيلا نيب ام ناتشل

 الو لمعلا نع هتفك يتلا ةدئازلا (ام) و دماج ٍضام لعف وهو (دش) نم ةبكرم -:امذدش

 .(هيدلاو لفطلا بعتي ام دش) وحن .لعف الإ اهيلي

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم (كركشأ) ريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم -ًاركش

 .(ًالامش تبهذ) :لثم .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم ناكم فرظ -:ًالامش
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 لعافلا بئان -'"

 يويلاب ود وكساف

 ئداهلا طيحطما فشتكم

 ,ييفيسابلا وأ ءيداهلا طيحملا فشتكم ينابسا فشكتسمو ةلاحرو حتاف يويلابود وكساف

 هتلحر يف ساديتابود وغيردور عبت )١10٠١( ةنس يفو م1510 ةنس يلاوح ارودامارتسا يف دلو

 راوج يف ةعارزلا يف لمعو .كوينابسح نطوتسا هنأ ودبيو «ةيبرغلا راحبلا ىلإ هيفاشكتسالا

 .ارييتافلاس

 سأر ىلع وغنمد ناس نم اديجوأ وزنولا ريهشلا ينابسإلا ةلاحرلا رحبأ م5١10 ةنس يفو

 يف رماغم ماحم وهو ,وزيكنأ عم ًارمأ كرت دق ناكو «نايتس ابيس ناس ةنطوتسم سسأو ةلمح

 م١٠0١ ةنس اوزيكنأ رحبأ اذكهو ءةنطوتسم لا كلت ىلإ نؤملا لاسرإو نيتنيفس زيهجتب ةنيدملا كلت

 يف وغنمود ناس ةنيدملا كلت هركي هلعج دق هيلع نويدلا مكارت ناك يذلا - يوبلاب حجنو

 .ةنيفسلا ىلإ هتعرزم نم ةلسرملا نؤملا قيدانص نم قودنص لخاد هسفن ىفخأ نأ دعب .هتقفارم

 ًارامدو ًابارخ ةنطوتسملاو ءلحر دق ديجوأ تدجوف نايتس ابيس ناس ةيرحبلا ةلمحلا تغلبو

 هاجتإب اورحبي نأ يوبلاب حرتقا فرصتي فيك فرعي ملو .هرمأ نم ةريح يف وزيكنا عقو امنيبو

 متو .هحارتقاب لمعو ساديتساب قفار امدنع .قباسلا يف غلب ثيح اباروأ جيلخ ىلع نايراد

 ىلع ةرئادلا ترادو ءنيرماغملا نيب تبد نأ تثبل ام تاعزانملا ّْنَأ ريغ .ةديدج ةنيدم سيسأت

 ةطلسلاب درفت يذلا يوبلاب فيلح ويدوماز ةقفرب اينابسإ ىلإ ًاريخأ لسرأ مث نجس يذلا وزيكنا

 .اهلتحيو ةرواجملا نادلبلا وزغي حارو

 ةقادص باستكا عاطتسا ةلداعلا هتلماعمو هبلق ةقرو .هسانيإو هفطلو هتعاجش لضفبو

 نم عمس كانه هتالحر ىدحإ لالخ يفو نيينطولا ءامعزلا نم نيريثكلا

 الحيل



 بهذ نعو .لابجلل رخآلا بناجلا ىلع عقي يذلا طيحم لا رحبلا نع «ىلوألا ةرملل مهدحأ

 ىلإ ىوكش عفر وزيكنا نأ اهيف هربخت ويدوماز نم لئاسر ملست نايراد ىلإ هتدوع روفو وريبلا

 .اينابسإ ىلإ اهيف هوعديو .يوبلاب نيدي مكح ىلع هنم لصحو كلم ا

 ميظع لمعب مايقلا لواحي نأ يوبلاب ررق .ةلاسرلا هذه ىلع هعالطإ ىدلو هسأي ةرمغ يفو

 لوليأ لوأ يف اذكهو .هكيلم نيبو هنيب ةحلاصملا متت نأ لبق هحاجنو هقيقحت ءارو نم لمأي ناك

 عم .ورازيب وكسيشنرف ريهشلا ينابسإلا ةلاحرلا مهتلمج يفو ًاينابسإ (110) ةقفرب ماق 1017 ةنس

 اذه دوجو نم دكأتلل لاغدألا يف اولغوتو ,ةيفاشكتسالا ةلمحلا هذهب نييلصألا ناكسلا نم فلأ

 قيرطلا حتفل مهفويس لامعتسا ةلمحلا يف هقافر ىلعو هيلع ناكو .هنع عمس الباط يذلا طيحملا

 .ةريهظلا دنع ىتح ًاليل راهنلا نم لعجت يتلا ةفتلملا ةفيثكلا رجشلا ناصغأ عطقب مهمامأ

 يفو .قرطلا يف نوريثكلا كله دقو .مهب رمحلا دونهلا صبرت نع ًالضف .مهقهرت ةرارحلا تناكو

 هنأ كلذو .هيتبكر ىلع ّرخي هقافر هدهاشو .لابجلا دحأ ةمق ىلإ هدحو يوبلاب لصو لوليا ٠

 طيحم لا فشتكا دقلف .قفألا نم ًاليل ةياهناللا ىتح ههايمب همامأ دتمب .رخآ ًاطيحم ىأر

 اكيرمأ لوح رودي وهو م١07١ ةنس ناليجام ةلاحرلا دعب اميف هيف رميس يذلا يكيفيسابلا

 نيفاشكلا نيذه دحأ ناكو ةدايرلاو عالطتسال ةلمحلا لاجر نم نينثأ ورازيب دفوأ دقو .ةيبونجلا

 ليئاخيم سيدقلا جيلخ ىلإ ًاثيدح فشتكملا طيحملا اذه هايم يف رحبي يبوروأ لوأ «نيترام وزنولا

 مساب :ميظعلا يبونجلا رحبلا ىلع ًايمسر ىلوتساو لحاسلا ىلإ هسفن يوبلاب لصو لوليأ ١9 يفو

 رازو وىريبلاب ًاددجم اهلالخ عمس ءةريصق ريغ ةرتف ءيطاشلا ىلع كانه يقب دقو .اينابسإ كلم

 نوناك 14 يف «مئانغلاب ًالمحم نيحتافلا لوخد اهلخد يتلا نايراد ىلإ داع كانه نمو .ؤلؤللا رزج

 ةياور مهتمهمو .ةنيمثلا ايادهلاب نيلمحم اينابسإ ىلإ لسر دافيإ ىلإ عراسو .م6١101 ةنس يناثلا

 كلما هحلاص دقو .هتافاشتكا ليصافت
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 تماق كلذ عمو .ابوكو امانب ىلع ًامكاحو ءيفيسابلا طيحملا لاريمأ هنيعو يولوثاكلا نانيندرف

 .اهسفن نايراد ةرمعتسم مكح يف يوبلاب لحم لولحلل

 نيخرؤملا ضعب اهردقي ًارارم طيحملا رازو خزربلا ربع دق يوبلاب ناك ءانثألا هذه يفو

 يفو .ةركف يف حولت يبرغلا طيحملا فاشكتساو وريبلا وزغل ططخلا تأدب دقو .ةرم نيرشعب

 عاطتسا امهبو امهحيلست متو رحبلا ىلإ الزنأو ,نايعارش نابكرم ىنب ثدحلا اذه قيقحت ليبس

 دقو .وريبلا لحاس اهنيح غلبل ةيوجلا لاوحألا هتدعاس ولو .ؤلؤللا رزج ىلع ءاليتسالا يوبلاب

 يف نالكآتي ناذللا نالتاقلا ةريغلاو دسحلا فاشكتسالا يف ةطيشنلا ةيلمعلا هتايحل ًادح عضو

 املف ةروزم ةلاسرب .نايراد نم برقلاب .الكآ ةنيدم ىلإ هجردتسا دقف .اليفاد سابارديب سفن

 توملا مكح ظفل ىلع يضاقلا هركأو «ةنايخلا ةمهتب همكاحو .نجسلا يف هاقلأ هيدي نيب حبصأ

 .م1١10١ا/ ةنس يف الكآ يف ةماعلا ةحاسلا يف مادعإلا ةبوقع هيف تذفن دقو .هقحب

 ةعطقو هتنيدم عم امانبل يفرطلا ءانيطا يمس يكيفسابلا طيحملا فشتكم يوبلاب مسابو

 يتلا امانب ةنيدم نع دحاو ليم يلاوح دعبت يهو .امانب ةانق ةقطنمل ةعباتلا ةريغصلا ضرألا

 .امانب ةانق ةكرشل يرادإلا رقملا يهف «ءانيملاو ةنيدملل ةرواجملا يوبلاب تاعفترم امأ .ءانيم تسيل

 .امانبل يقرشلا يبونجلا مسقلا وهف يوبلاب ميلقأ امأو ,ةانقلا ةقطصنم ةموكحو

 . -/1١1 10ص « خيراتلا ف ثادحأ ةعوسوم

 آل. ٠



 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 0 وكساف ةعوطقمل يبدألا نفلا عون ام )١(

 مجارتلا -

 ةريصق ةصق -

 ةلاقم -

 ةيتاذ ةريس -

 .هدعب غارفلا ًالمكم ءامسألا نم مسأ لك رود ركذأ (0)

 38*22 اليفاد سابارديب

 تي... ولد ومأز

 .هذه فاشتكالا تالحر ربتعت له ()

 .رامعتسألا عاونأ نم عون ١-

 .ةرماغطا بح -ا'

 .ةرهشلا ءارو ضكرلا -"

 .ئداهلا طيحملل يوبلاب فاشتكا ءارو ناك له ()

 .نايندرف كلما نم فوخلا ١-

 .طونقلاو سأيلا -1

 .تادهاشمو تاسارد رثإ تءاج ةقثومو ةقيقد تامولعم -ا'

 .ةجيتن يوبلاب ىلع مادعالاب مكحلا ناك (0)
 .هدالبل هتنايخ ١-

 .ةياشولاو دسحلا ةجيتن -'"



 .هل نييلصألا ناكسلا بح مدع -ا"

 .اهتافاشتكا يف ةيبونجلا اكيرمأ وحن اينابسأ تهجوت اذا (5)

 .يسلطألا طيحملاو طسوتملا ضيبألا رحبلا ىوس مهيدل ًافورعم نكي مل -

 .دالبلا كلت نع مهيدل تامولعم رفوتل -

 .شويج وأ تاموكح اهيف سيل دالب اهنأل -

 -:يه ةيمسرلا ليزاربلا ةغل (10)

 .ةيزيلجنالا ١-

 .ةينابسألا -"

 .ةيلاغتربلا -“

 .ةيبونجلا اكيرمأ يلاهأ مظعم ثدحتي (0)

 .ةيسنرفلا -

 .ةيزيلجنإلا -

 .ةينابسألا -

 .ةيلاغتربلا -

 ةيرادإلا بصانم لا يف نونيعي نيذلا نوفشتكملا اهيلع لصحي يتلا لاومألا مظعم ناك (9)

 :ىلإ بهذت

 .اينابسإ كلم -

 .دالبلا رامعإل -

 .لامعألا لاجرو راجتلل -

 .لامهإلاو دقحلاو دسحلل ةضرع نيعدبملا لك نوكي اذام )0٠١(

 .ناك وهف حومطو ةدارإ نع منت تناك يوبلاب تافاشتكا )1١(

 ةيتاذ ةدارإ بحاص ١-

3 



 .هتموكحل ًامداخ ناك مأ -

 .فورظلا ةديلو تناك مأ ٠-

 .نايتسابيس ناس ىلإ هرم لوأ لخد فيك )1١(

 .هتعرزم ىلإ لسرم قودنص يف ًائبتخم -

 .نفسلا ىدحأ ناطبق ناك -

 .كلملا نم ًافلكم ناك -

 .ةرابعلا هذه ىلع قلع ءهيلع نويدلا مكارت وه يوبلاب بوره ببس ناك )١(

 يوبلاب اهب فصتا ةفص لك لوح ةرئاد عض )١8(

 .اهقؤم ًافيطلا

 .بلقلا قيقر -

 .ًالداع -ع

 .ًاعشج ًاقفانم ًاباذك -0

 .؟عمس نممف .لابجلا فلخ طيحم دجوي هنأ عمس (10)

 .صصختم يعماج ذاتسأ نم -

 .راحبلا نوبوجي نيذلا ةراحبلا نم -

 .نييداعلا نينطاوملا دحأ نم -

 .لابجلا فلخ هنابو طيحملا ىأر نمم -

 51 اه اي نسلا»

 -:ةيوحن ميهافم ع”

 .ةريثك عاودل لعافلا فذح وه :لعافلا بئان ١-

 ا



 .راصتخاإلا يف ةبغرلا -

 .هب لهجلا وأ -

 .هيلع فوخلا وأ -

 ىلع بترتيو .يلصألا لعافلا ماكحأ سفن لعافلا بئانلف كلذلو .هماقم هنع بئانلا مايقو

 .لعفلا ىلع أرطي رييغت (أ) نارمأ لعافلا فذح

 .هنع بئانلا ةماقإو (ب)

 -:لعفلا تارييغت -'؟

 فرحلا رسكو هلوأ مضب فيعضتلا نم يلاخلا نيعلا حيحصلا يضاملا لعفلا لوأ مضي (أ)

 .ٌُبابلا َحتْف .لثم هرخآ لبق يذلا

 .سردلا ُبَتْكُي :هرخآ لبق ام حتفيو هلوأ مضي عراضملا لعفلا (ب)

 ْتملٌعت :لثم لوألا عم يناثلا فرحلا مضي .... ةدئازلا ءاتلاب ءودبملا يضاملا لعفلا (ج)

 .ةءارقلا

 .ٌةطخ ْثدمُتعأ :لثم هلوأ عم هثلاث مض هيف بجي لصو ةزمهب ءودبملا يضاملا لعفلا (ء)

 لك رسكو ءاي هفلأ تبلق لوهجملل - فلأ هرخآ لبق يذلا - يضاملا ءانب ديرأ اذإ (ه)

 .اهلبق كرحتم

 حيمّتسا  حامتسا .عيب عاب
 هنم َرسُك .لوهجملل ينبملا فوجألا يئالثلا يضاملا لعفلاب كرحتم عفر ريمض لصتأ اذإ (و)

 .. ريخلا ثمر .هلوهجمب لعفلا مولعم سبتلي اليك مولعملا يف هلوأ مضي ناك اذإ لوألا

 .لاقُي لوقي :لثم ًافلأ دملا بلق لوهجملل دم فرح هرخآ لبق يذلا عراضملا ينُّب اذإ (ز)

 مع



 اهربتعي يتلا لاعفألا يهو لوهجملل ءانبلا ةمزالم ةيضام لاعفأ برعلا نع درو (ح)

 نوبرعي كلذلو .ةيونعم لا ةيوغللا ةقيقحلا يف ال ةيظفللا ةروصلا يف لوهجملل ةينبم نويوغللا

 اذإف ًارتتسم وأ ًارهاظ ًاريمض وأ ًامسا لعافلا ركذ طرشب .لعاف بئان سيلو ًالعاف اهب عوفرملا

 هبش هدي يفف (هدي يف ّطقُس) لثم لعاف بئان ةلمجلا هبش ناك ةلمج هبش هماقم ماقوأ فذح

 .ًالعاف تسيلو لعاف بئان ةلمج

 مدع نسحتسم لا نمو .لوهجملل ناينبي ال فرصتملا ريغ دماجل لعفلاو رمألا لعفلا (ط)

 .كلذ هيف زوجي ناك نإو لوهجملل صقانلا لعفلا ءانب

 :هفذح دعب لعافلا نع بونت يتلا ءايشألا (؟)

 لعافلا نع ةباينلل حلصت ءايشأ ةعبرأ

 .هب لوعفما -

 .ردصملا -

 .فرظلا -

 .رورجملاو راجلاو -

 ذيملتلا رسك :لثم لعافلا ماقم لوعفملا ميقأ دحاو لوعفمل ًايدعتم لعفلا ناك اذإ ١-

 اسك .هلاح ىلع يناثلا لظو ةباينلل لوألا ريتخأ نينثال ًايدعتم ناك نإو «ثحابلا ّرسُك .ءثحابلا

 .ًابوث هوبأ َيِسُك ًابوث هابأ لجرلا

 .ًاصرق ذيملتلا يطعأ .ًاصرق هليمز ذيملتلا ىطعأ

 .مدقتملا لاثملا لثم ةثالثلا تالوعفملا يف لاحلا كلذكو

 نيطرشب ناحلصيف ردصملا مساو ردصملا اّمَأ -

 .ميظع لافتحا لفثحأ ًافرصتم نوكي نأ -أ

 صتخملا هانعم ىلع ًادئاز ىنعم رخآ ظفل نم ردصملا بستكي نأ .ًاصتخم نوكي نأ -ب

 .ثدحلا قلطمم



 (ةدحاو ٌةخفن روصلا يف خفُت اذإف) ًافوصوم نوكي نأك

 .(نيقيلا ُملع ملع) ًافاضم وأ

 :نيطرشب حلصي هيعونب فرظلاو -"

 .مادقو نامزو موي لثم نيفرظلا ىلع بصنلا همازتلا مدعو ًافرصتم نوكي نأ -أ

 ماهبإلاو ضومغلا ليزي رخآ ىنعم فرظلا ىنعم ىلع دازي نأ وهو صاصتخإلا -ب

 .(ليمج ّتقو يضقو) (ٌمويلا َيضْق) لثم

 لعافلا نع بئانلا وه هدحو رورجملا ناك ًادئاز رج فرح ناك نإف رورجملاو راجلا امأو -6

 لثم لعافلا بانم ًاعم رورجملاو راجلا بان ًايلصأ رجلا فرح ناك نإو (دحأ نم فرع ام ) لثم

 نم داريو ًاصتخم رورجملا نوكي نأو ًافرصتم رجلا فرح نوكي الأ يغبنيو (رمألا يف رظن)

 الإ رجت ال يتلا ذمو ذنمك اهريغل اهنع جرخي ال ةدحاو ةقيرط مزتلي الأ رجلا فرح يف فرصتلا

 الإ رجت ال اهنإف اشاحو ادعو الخو هب مسقملا الإ رجي ال هنإف مسقلا فرحو ةرهاظلا ءامسألا

 صاصتخالا نوكيو لعاف بئان عقت ال فورحلا هذهف تاركنلا الإ رجت ال يتلا برو .اهب ىنثتسملا

 يف َعطُق) لثم فيرعتلا وأ ةفاضإلا وأ فصولاك ًادئاز ىنعم هرورجم عم راجلا بستكي نأ يف

 .(ليوط قيرط

 ةيوحنلا ميهافملا ىلع تاقيبطت

 .لعافلا بئان نّيبو لوهجملل ةيلاتلا لاعفألا نم لك نبإ )١(

 .كايإ الإ تمركا ام )١(

 .ةياغلا اولانت نأ نوديرت (؟)

 .يبيدأت نسحأف يبر ينبدأ (5)

 نكمل



 .كركشأ (0)

 :نسنقلا لإ قيدضصلا ر فاس (ة)

 .دبعن كايإ (1)
 .هلاظ مولظملا ىضاق (6)

 .يلي اميف طخ هتحت .لوهجملل ينبم ٍلعف لكل لعافلا بئان نيع (؟)

 .«(ًابجع

 .4ةنيبلا مهتءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوُأ نيذلا ٌقرفت اموإ+ :ىلاعت لاق )١(

 ًانآرق انعمس انإ اولاقف ءنجلا نم رفن عمتسا هنأ لإ يحّوأ لق+ :ىلاعت لاقو (0)

 .4مكلبق نم نيذلا ىلع ّبتُك امك .لاتقلا مكيلع َبِتُك :ىلاعت لاقو ()

 .هتسايس ْنسحُت مو ًاكلم َتيطعأ :رعاشلا لاق (6)

 .هترضاحم ءاقلإل رضاحملا يعذ (0)

 .جوملا عافترإ ىأر امدنع حابسلا شهذ (1)

 .ةيورك ضرألا نأ ًاهدق ليق (0)

 .يمسرلا ماودلا ءانثأ تالجملا أرقي فظوملا طب (6)

 .ًاحابص ةسداسلا ةعاسلا رابخألا ٌرجوم أرقُي (9)

 .ةثداه ران ىلع ضيبلا ٌقلسُي )٠١(

 اهيلع رجأو ءلوهجملل ةينبم ىرخأ ىلإ ةيلاتلا لمجلا يف مولعملل ةينبملا لاعفألا لوح ()

 .رييغت نم مزلي ام

 .ةرواحملل اناعدو .باتكلا يناه أرق )١(

 .ربتخملا ىلإ ملعملا تقفار (5)

 .لتاق نيتورلا نأ مسقلا سيئر ينربخأ (")

 ناحي



 .نوناقلا مامأ نونطاوملا ىواستي نأ بحأ (4)

 .ءايوقألا سانلا مرتحي (0)

 .ًالاؤس يطرشلا لأسي نأ نطاوملا ىشخي (1)

 .نيجسلا فاقيإ يف يرادإلا مكاحلا ربجت (0)

 .هريغ ىلع موللا لوسكلا ىقلأ (0)

 .نابجلا رسخيو ئرجلا زوفي (9)

 .ًامناد فورظلا سعاقتملا نعلي )٠١(

 اهيلع رجأو مولعملل ةينبم ىرخأ ىلإ «ةيلاتلا لمجلا يف لوهجملل ةينبملا لاعفألا لوح (©)

 .رييغت نم مزلي ام

 .ينغ لجر كنإ يل ليق )١(

 .رادجلا قوف نم نيمسايلا ةحئار مشت له (؟)

 .ةعمجلا ةالص ىلإ سانلا يف يدون ()

 .نولداعلا مرتحي 6(

 .تيبلا جَح (0)

 .ناضمر ميِص (5)

 .هريرقت مدقي نأ فظوملا نم ٌبلطُي (0)

 .سمشلا غوزب لبق ٌعراوشلا ثسنُك (0)

 .لكأ نود كرُتو ,صفقلا يف دسألا سبح (9)

 -:ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكأ (0)

 ليللا يف خرص )١(



 00000 ةمالعو عوفرم لعاف.......... :ءاملا

 ٌةدحاو ٌةخفن روصلا يف خفن ()

 رهاظلا....... نع قيم لوهجملل د يضام لعف : خفن

 رج فرح :يف

 ّحفنب ناقلعتم........ هرج ةمالعو ىف... مسا :روصلا

 ك1 عوفرم لعاف بئان :ةخفن

 1 ةعوفرم ةفص : ةدحاو

 .ابح هملعب ٌديمعلا ٌفْغش (6)

 ع حتفلا ىلع ينبم .......... ةغيص ىلع ءاج يضام لعف :ٌفغش

 0 ةمالعو عوفرم....... بئان :ٌديمعلا

 0 فاضم ءاهلاو رورجمو راج :هملعب

 ل هني اع

 .علوم يميدن ىوهي يذلا لكب 2 يننإف ينادع ام ىمادنلا ٌْلَمُت (0)

 56 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف :َلُمت

 اهروهظ نم عنم ........ ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم ........ بئان :ىمادنلا

 ةيردصم : ام

 لحم يف ينبم لصتم ريمض ءايل ..... نونل .٠ لعف ادع :ينادع

 كح
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 .ةيفانئتسا ءافلا :ىننإف

 .هب ............. لصتم ريمض ءايلاو......... ديكوت فرح :نأ

 اهيلع ناك اذإ الإ ,ةدئام لاقي الو .ةجاجز يهف ًالإو بارش اهيف ناك اذإ الإ .سأك لاقي ال ١-

 اذإ الإ ملق لاقي الو بوك وهف الإو ةورع هل تناك اذإ الإ زوك لاقي الو ءناوخ يهف الإو :ماعط

 الإ ىرف لاقي الو .ةختف وهف الإو صف هيف ناك اذإ الإ متاخ لاقي الو .هبوبنأ وهف الإو ًايربم ناك

 الو .ةءالم يهف الإو نيتعفل نكت مل اذإ الإ .هطير لاقي الو .دلج وهف الإو ءفوص هيلع ناك اذإ

 الإو .بيط اهيف ناك الإ «ةميطل لاقي الو .ريرس يهف الإو «ةلجح اهيلع ناك اذإ الإ .هكيرأ لاقي

 .ةانق وهف الإو ءنانس هيلع ناك اذإ الإ حمر :لاقي الو ريع يهف

 -:لئاوألا يف -؟

 راهنلا لوأ :حّبُصلا

 ليللا لوأ :قسغلا

 رطملا لوأ :ّيمسولا

 تبنلا لوأ :ضرابلا

 عرزلا لوأ :عاعللا

 نبللا لوأ :ءابللا

 ريصعلا لوأ :فالُسلا

 ةهكافلا لوأ :ةروكابلا

 دلولا لوأ :ركبلا
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 شيجلا لوأ :ةعيلطلا

 برشلا لوأ :لهنلا

 ركسلا لوأ :ةوشنلا

 بيشلا لوأ :طخولا

 مونلا لوأ :ساعنلا

 يف يأ «ةرفاحلا يف نودودرمل انئأ» :لجو زع ىلاعت هللا لوق نم يهو رمألا لوأ :ةرفاحلا

 .ةملك لوأ دنع يأ ةرفاحلا دنع دقنلا :لثملا يف لاقيو .انرمأ لوأ

 (مكلوأ يأ ضوحلا ىلع مكطرف انأ) ثيدحلا يفو دراولا لوأ :طرفلا

 .ةفلز :اهثدحأو ليللا تاعاس لوأ :فلزلا

 .هرخآ قيهشلاو .رامحلا توص لوأ :ريفزلا

 .بوبحلا نم رهظي ام لوأ :هبقنلا

 راغصلا ليصفت يف -"

 ةراجحلا راغص :ىصحلا

 رجشلا راغص :ليسفلا

 لخنلا راغص :ءاشألا

 لبألا راغص :شْرَفلا

 ماعنلا راغص :ناّفحلا

 زعم ا راغص :قّلبحلا

 زعم او نأضلا دالوأ راغص :مهبلا

 ليالاو سانلا راغص :قدردلا

 ضرألا باود راغص :تارشحلا

 نصلح



 ريطلا راغص :ُلَّخَّدلا

 دارجلا راغص :ءاغوغلا

 لقتلا زاكف ةرذلا

 ريطلا شير راغص :بغرلا

 رطم لا راغص :طقطقلا

 رانلا اهب عيشت يتلا بطحلا راغص :صقولاو شقولا

 ,سيباغض هيلإ ىدهأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :ثيدحلا يفو .ءاثقلا راغص :سيباغضلا

 .اهلكأو اهلبقف

 .راغصلا راهنألا :ضرألا تانب

 :اعاع -ع

 رعاشلا لوقك زعملا ءاعدل توص مسا

 ءاعيعلاي نعفيول تيعاع ءامو رج شاذ هزنعاي

 :سدع

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لغبلا رجزل توص مسا

 يريمحلا غرفم نب ديزي لوقك

 قيلط نيلمحتت اذ هو تنمآ ةرامإ ك يلع دبعكلام سدع

 :رخآلا لوقو

 تلكو رافسلا لاط ام دعب سدع يتلغبل نلوقأ له يرعش تيلالأ

 -:رعاشلا لوق وأ

 سرفلاو رامحلا نيب يذلا ىلع سدع ىلع يندب تلمح اذإ

 سلج نموادع نم ىينبابأ الف

 ضل



 (ريخلاو ًأدتبطا) ٠7-

 روفلب دعو

 ىلع برعلا دعاست نأب ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ايناطيرب ةيرامعتسالا ةموكحلا تدعو

 زيلجنإلا دعو برعلا قدصف .ناملألاو كارتألا دض اهعم اوبراح مه اذإ ىربكلا مهتدحو فيلأت

 نيطسلف مهحنمب (روفلب) اهتيجراخ ريزو ناسل ىلع دوهيلا ايناطيرب تدعو هسفن تقولا يفو

 اهرازوأ برحلا تعضو نيحو .برعلا اهلهأ اودرشيلو مهل ًايموق ًانطو اهنم اولعجيل ةيبرعلا

 مهوحنمف هيلع مهودهاع امب دوهيلل اوفوو برعلاب صتخي ايمف مهدعوب نويناطيربلا ثكن

 .رامعتسالا لود نيب ةيبرعلا دالبلا اومسقو نيطسلف

 رابتعأ ىلع اذه - انتظقي رجف عم اولبقاو ءافرش ءاقدصأ بايث يف رامعتسالا صوصل لبقأ

 تناك يتلا ىربكلا انتروثب مايقلل انزفحت عمو .ةيبرعلا - كلذك سيل وهو هظقي يموقلا دما نأ

 انتيموق نيوكت ىلع انمزعو .ةمأك انتاذب انروعش ةظقي ىلع ًاليلدو يموقلا انيعو نع ًارئاث ًاريبعت

 .ًاداسف ضرألا يف اوثاع نيذلا نيينامثعلا ةعراقم ىلع انميمصتو ءانتدحوو انتيرح قيقحتو

 ايهلع تلبج يتلا ةثيبخلا ثعاوبلاب انتارابتخا دعب تمت دق نكت مل موي .صوصللا لبقأ

 الو نيلغتسم الو نيعامط ال نيذقنم اولبقأ امنإ مهنأو ءانؤافلح مهنأ نيعداخم اوعداف مهسوفن

 تماقو ةيبرعلا انتروث تلعتشاو مهبناج ىلإ ىلوألا برحلا انلخدو مهدعوب انقثوو نيبصتغم

 يناطيربلا بيردتلاو ةيناطيربلا ةدايقلاو يناطيربلا حالسلاب لاتقلا يف يلعفلا اهرودب انشويج

 .ةينامثعلا انتلود انمزهو

 .حتفتت ًاراهزأو ًاروذب تاردقملا هذه تناك موي ءانتاردقمب نوثبعي ءافخلا يف صوصللا حارو

 ءاهلاصوأ عيطقتو اندالب ميسقت ىلع مهنيب اميف نوقفتي اوضمو

 ضن



 نم اوصلمتو ,مهدعوب اوشنحف .ةرماؤملا ءارو ةيرامعتسالا ةيبرغلا لودلاو ةرداغلا ارتلكنا تناكو

 .قلخ نم عزاو وأ نيد يف عدار الب مهدوعوب ءافولا

 ًاهجوم لاق ذإ مهنم وهو (سنرول) مهيلع لد دقلو لثملل ًانزو نوميقي ال نورمعتسملاو

 هتوجر دقل :انم ةلفغ يف اهوكاح يتلا صوصللا ةرماؤم ركنتسي هآر نيح لوألا لصيف ىلإ مالكلا

 .هفرصت ةوق ىلع دمتعي لب .هوبأ اهقدص امك اندوعو قدصي الأ

 مماظلا رئاجلا رداغلا روفلب دعوب ىمسملا وهو دوهيلل مهدعو اَمأ ءبرعلل ةبسنلاب اذه

 صل دعو ناك اذه مهدعو نأل دوهيلا نم رثكأ ًادوهي هيف اوناك لب .ماكحإب هوذفن دقف رجافلا

 اننيطسلف يف مهل يموق نطو سيسأتب نيينويهصلا مهدعو نم يزيلجنإلا دصق ناكو ءصلل

 لمحي كلذبو .مهل ةيملاعلا ةيدوهيلا ةدناسم ىلع لوصحلا وه اهيف مهعماطم قيقحتو ةبيبحلا

 يرامعتسا زكرم قلخ وه يناثلا ببسلاو .ارتلكنا بناج ىلإ برحلا يف لوخدلا ىلع اكيرمأ دوهيلا

 ناكسلا نم ريبك ددع دوجوو ةيبرعلا ايقيرفا نع ةيبرعلا ايسآ لصفي ةيبرعلا اندالب بلق يف مهل

 ًاعازن قلخي نأ هنأش نم ايناطيربل ءالولاب فرتعي مهتيامحو مهفارشإ تحت نيطسلف يف دوهيلا

 ةيجراخ ريزو روفلب ردصأ هلك اذهلو .ءالخدلا دوهيلا نيبو دالبلا باحصأ برعلا نيب ًارمتسم

 دوعولاو قئاثولا نم ىوقأ نيطسلف يف انقح نأ رامعتسالا ىسانتو موؤشم ا هدعو كاذنآ ايناطيرب

 .نينسلا فالآ ذنم ةيبرع نيطسلف نألو دوهعلاو

 ةمحرلاو ةلادعلاو ةءورماو فرشلا يناعم نم ةيلاخ بيلاسأب هرود بعلي رامعتسالا أدتباو

 خيراتلا اهل دهشي م يتلا ةبكنلا تعقوو ءاننطو نم يلاغلا ءزجلا بصتغأو ءملظلاو ردغلا عقوو

 مل .ةدرشم ةلاض خيراتلا باقحأ لاوط تلظ ةمذرشل اهضرأ تملسو نيطسلف لهأ درشو ًاليثم

 ةدشو اهتيوط داسفو اهتبن ءوسل اهايإو شيعلا ىيبأيو اهضغبيو اههركي مل نم ماعلا يف قبي

 ىلع اهدقحو .اهتينانأو اهعمط
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 .ةيناسنإلا

 اننايك تزه يتلا انتبكن عم أدتبا ءانسفنأ ىلع هانعطق يذلا اندعو ءنحن اندعو أدتباو

 عارصلا ىلع انتردقب نيقثاو انعقاو ةقيقح نيردقم انتقالطنال ربكأ ًازفاحو ًارابج ًاثعاب تناكف

 اذه نإف .ىلوألا انتكرعم يف انعجارت دق انك نإف ءانئادعأ ىلع رفظلل انتداراو .حافكلاو لاضنلاو

 .لمألا يحتو ممهلا ذحشتو يعولا ظقوت ةايح ةدارإو سردو ثعاب عجارتلا

 رامعتسالا ةمواقم ىلع ًاقداص ًامزع نومزاعل اننأو انتبكن عم ثيدحلا انخيرات أدتبا دقل

 كلت انبوعش نم ةلضانملا ةيقبلا ىلع ظافحلل ىعسن مويلا نحنو .هراثآ عيمج ةلازإو هقحسو

 .دمصتو دهاجتو لضانتو مواقت لب طرفت وأ عيبت وأ عكرت ال يتلا

 .انب اوركمو دوهعلا اوناخو انعم مهدوعوب اوثنح نمب قثن الأ انتطخ نإ

 .عيبانيلا ىلإ انتدوع ققحنو اندوجو تبثن نأو انتدارإ ضرفن نأ مويلا انتطصخو

 .مالسلاو ةلادعلاو ةيرحلا ليبس يف ءانبو ءحافكو ةروثو ءنامميإو قح مويلا انتطخو

 حضاولا ءاشنإلا ءاضر يلع

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ > وأ ” ةراشإ عض )١(

 .اينامأ دض برحلا ايناطيرب عم ايكرت تلخد (أ)

 .اسنرفو ايناطيرب دض ىلوألا ةيملاعلا برحلا ايناملأ عم ايكرت تلخد (ب)

 .ةينامثعلا ةلودلا دض ايناطيرب عم برحلا برعلا لخد (ج)

 .برحلا يف ترصتنا نإ برعلا كلم نوكي نأ نيسح فيرشلا ايناطيرب تدعو (د)
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 .نيسح فيرشلل دعولاو دهعلا اوثكنو ءافلحلا رصتنا (ه)

 .يزيلجنإلا بادتنالا تحت نيطسلفو قارعلاو ندرألا تعقو (و)

 .يسنرفلا بادتنإلا تحت نانبلو ايروس تعقو (ز)

 .نيطسلف يف ناطيتسالا ىلع دوهيلا ايناطيرب تدعاس (ح)

 .نيطسلف يف يموق نايك دوهيلا ءاطعإب روفلب دعو ردص (ط)

 .روفلب دعو تطعأف ةيوق ةيبرع ةلود مايق نود ةلوليحلا ايناطيرب تدارأ (ي)

 ايناطأ دض ءافلحلا عم برحلا اكيرمأ دوهي لوخد لجأ نم ناك روفلب دعو ءاطعإ (ك)

 .ةينامثعلا ةلودلاو

 .ىلوألا مالسإلا ةودع ربتعت ايناطيرب (ل)

 ًاقباس ايناطيرب ةحاصم ةمدخ يفو نورمعتسم مهو نوروجأم نولتاقم دوهيلا (م)

 ًايلاح اكيرمأو

 ةيمالسإ ةيبرعو - دوهيلا لبق ةيناعنك ةيبرع يهف - نيطسلف يف قح دوهيلل سيل (ن)

 ًانرق رشع ةعبرأ نم رثكأ ذنم

 .طقف (ًاماع 1) ةدم ةيلبجلا ةقطنملا يهو نيطسلف دوهيلا مكح (س)

 ماع نيطسلف نم ينامورلا سطيت مهدرطو شروق مهداعأو رصن ذخ ونب مهابس (ع)

 مال

 سدقلا يف نكسي ال نأ باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلع سوينرفص بهارلا طرتشا (ف)

 .لعفف .يدوهي يأ

 ."ىنفتل ليئارسا تدجو" سسؤملا لوألا هللا دبع كلم لا لاق (ص)

 .مهردغب ًافارتعا كلذ ربتعي...... لصيف فيرشلل سنرول لاق اذام (ق)

 لدي اذهو ةبيلصلا بورحلا تهتنا مويلا سدقلا لخد امدنع يبطا لاق (ر)

 نضلمإ



 .مالسإلل ةيئادعلاو دقحلا ىلع

 دق اه .قشمد يف يبويألا نيدلا حالص ربق سفر نأ دعب يسنرفلا دئاقلا وروغ لاق (ش)

 .نيرخآلا زومرو خيرات مارتحا ىلع اذه لديو «نيدلا حالص اي اندع

 .كارتألا نيملسملا دض ايناطيرب مهتدعاسمب برعلا أطخأ له (ت)

 .نيرخآلا مارتحا مدعو عشجلاو ردغلا رمعتسملا برغلا تافص نم (خ)

 .نيرمعتسملا مهدايسأ ةمدخو لاملا بحو ةلاذنلاو ةسخلا دوهيلا تافص نم (ذ)

 .ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا ماد ام ليئارسا شيعت نل (ت)

 :يلاتلا يبدألا ينفلا عوضوملا اذه لثمي )١(

 ةيريغلا ةريسلا -

 مجارتلا -

 ةنس يف روفلب دعو ثدح (5)

 م11 -ِ

 م1116 -

 م1511 -ِ

 ما١111/ -ِ

 -:وكيب سكياس (ع)

 .ةيزيلجنا ةيبعش ةلكأ ١-

 .ةيبرغ ةيروكلف ناغأ ةعومجم -"

 .اسنرفو ايناطيرب ةيجراخ ريزو امه -"
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 -:نيطسلف يف ةيزيلجنإلا ةسايسلا جئاتن نم ناك (0)

 .ةيدوهيلا ةرجهلا عيجشت ١-

 .ناطيتسالا عيجشت ٠-

 .اهلهأ راقفال ةيبرعلا يضارألا ىلع بئارضلا ضرف -

 .تاجوتنملل ريدصتلا عنم -ع

 .حالسلا لمحو ءانتقا ميرحت -0

 .حلستلاب مهل حامسلاو دوهيلا حيلست -

 .ةلداع ةيزيلجنالا ةسايسلا تناك -ل

 .ةقباس ةرابع لك مامأ * ةراشإ وأ ” ةراشإ عض

 يف لماوعلا دحأ ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحو ابوروأو ناقلبلا يف ةيموقلا تاكرحلا تناك (7)

 .ةرابعلا هذه ىلع قلع .ةينامثعلا ةيمالسإلا ةلودلا مده

 .نيملسملا نيب طبرت يتلا ةطبارلا (0)

 .سنجلا ةطبار -

 .نوللا -

 .ةكرتشملا حلاصملا -

 (ربخلا روص) -:ةيوحن ميهافم ١-

 .هروحمو مالكلا عوضوم وهو ,ةيمسإلا ةلمجلا يف هنع ثدحتن ام وه :أدتبملا *

 .ىنعملا متي وأ ةدئافلا متت هبو أدتبملا نع هب ثدحتن ام وه :ربخلا

 .نوقداص نوملسم ا

 عفرلا ةمالعو .عوفرم أدتبم برعت كلذل مالكلا عوضوم يه نيملسملا ةملك
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 اهب متو برعلا نع اهب انثدحت يتلا ةملكلا يه نوقداصو .مماس ركذم عمج اهنأل واولا يه انه

 .طاس ركذم عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالعو .ًاربخ برعت اذل ىنعملا

 ةلمج سيل ام ربخلاو ًادتبملا باب يف درفملاو . درفم وهو  نوقداص ةملك انه ربخلاو *

 .ةلمج هبش وأ

 .رافكلا ىذأ ىلع نوربصي نونمؤملا -"

 مالَكلا روحم وهو ....... هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم :نونمؤملا

 ينبم لصتم ريمض ةعامجلا واوو .نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :نوربصي

 .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف

 .ةيلعف ةلمج ءاج ربخلا نأ انه ظحال *

 انضم



 (ةسمخلا ءامسألا) -ع

 (يركسلا ءادو نيلوسنألا)

 ١6 يف .ادنك يف ويراتنوا ةعطاقم لمعأ نم نوسيلأ يف غنتناب تنارغ كيرديرف ريسلا دلو

 سرد مث «ىلوألا ةيللاعلا برحلا يف شيجلا يف مدخو ءوتنروت ةعماج يف سرد 23185١ يناثلا نيرشت

 ةعماج يف ثاحبأ ءارجإب تسب عم أدب امدنع 1917١ ةنس ىتح ويرتتواب ندنل ةنيدم يف بطلا

 .سايركنبلا ةدغل يلخادلا زارفإلا لوح رودت .ديرولكام ربتخم يف وتنروت

 رايآ نم امهدحو المع نيذللا تسب زلراشت ملاعلاو غنتناب نأ نلعأ .م١19175 فيرخ يفو

 ءادل ديحولا جالعلا اهنأ تتبثأ يتلا نيلوسنألا ةدام ريضحت يف احجن دق يناثلا نيرشت ىتح

 .يركسلا

 ةعطاقم ةموكح اهتأشنأ يتلا ةيبطلا ثوحبلل غنتناب ةرئادل ًاسيئر غنتناب حبصأ دقو

 كلت يف بطلل لبون ةزئاج زاح ديولكام عم كارتشالابو 1177 ةنس وتنورت ةعماج يف ويراتنوا

 «تسب لمعلا يف هليمز عم يواستلاب ةزئاجلا هذه نم هتصح غنتناب مستقا دقو ءاهسفن ةنسلا

 نيكمتل رالود 7,0٠١ هرادقم يونس بترم صيصخت ىلع يدنكلا نامملربلا عرتقا م1171 ةنس يفو

 .ةميقلا ةيلمعلا هتاقيقحتو هثاحبأ ةلصاوم نم غنتناب

 يف غنتناب دهعم حتتفأ 197١ ةنس يفو ثوحبلل غنتناب ةيعمج تسسأت م1976 ةنس يفو

 ةنس ةيناطيربلا ةيروطاربمالا يف ًاسراف ىلجلا ةيبطلا هتامدخل ًاريدقت غنتناب يمس دقو ءوتنورت

 ثيح .ةديدش ةيجلث ةفصاع طسو م١19164١ طابش ١ يف ةرئاط ثداح يف هتياهن تناكو م9١

 .نيكرحم تاذ لبانق ةفذاق نتم ىلع ارتلجنا ىلإ هقيرط يف وهو ءناريطلا بط اياضق يف لمعي ناك

 فر



 نم ًالدبو .ةقاط ىلإ هليوحتو ركسلا قرح نع فقوتت يركسلا ءادب نيباصملا ماسجأ نإ

 ال شطع كلذ قفاريو ,تانيتوربلاو نوزخملا نهدلا مهتلت ةمهن ةلكآ مهماسجأ حبصت كلذ

 ركسلا نم ةليئض ةيمك الإ اوزرفي نأ نود ًايموي ءالا نم تايمك نوبرشي يركسلا اياحضف ىوري

 ةيمحب مازتلالا كلذل ديحولا جالعلا ناك كلذ ىلعو .ةريبك حبصت لكألا ىلإ مهتيهش نأ نع ًالضف

 .باصملا مسج يف لتخملا يئايميكلا نزاوتلا حالصإل ةيساق ةيئاذغ

 ةهوشم ا ءاضعألا ميوقت ةحارجل ةدايع حتتفا يدنكلا شيجلا يف حارجك غنتناب مدخ امدعب

 هعم لبقتسملا يف لمألا ةدقاف هتبيطخ تناكو .مهنم ًادحأ ري مل ميذلا ىضرملا رظتني ناكو

 ةجلاعم ىلع هتردقب هناممإ ىلع ةليزهلا ةليئضلا هدراومم رماغ اذكهو .هترجهو هتبطخ تخسفف

 ام لكو ةيبطلا تاودألاو ءبتكلاو .هتدايع ثاثأ عابو ءبيبطتلا ةسرامم نع ىلختف .يركسلا ءاد

 .كلمم ناك

 جتنت يتلاو .بحاشلا رفصألا نوللا تاذ ةدغلا كلت سايركنبلا نأ فورعملا نم ناكو

 لصأتسا 1885 ةنس ايناملا يفف يركسلا ءادب ام ةقالع اهل .مضهلا ىلع دعاست يتلا تاراصعلا

 نأ ناويحلا اذه عيطتسي فيك فرعي يكل بالكلا دحأ فوج نم سايركنبلا يكسفوكف راكسوا

 دق قباسلا مويلا يف ةيعيبط ةحص يف ناك يذلا بلكلا نأ هل نيبت يلاتلا مويلا يفو .هنودب ايحي

 .يركسلا ءادب بيصأ

 ةلوهجملا ةداملا كلت فاشتكال بالطلا ىلع امهتارابتخا نايرجي تسو غنتناب حار اذكهو

 هبشا م١197 فيص ةياهن لبق حبصأ يذلا ربتخملا يفو .ركسلا يف ةيئايميكلا تاريغتلا مظنت يتلا

 امهسبالم ناففخي ناك ةديدشلا ةرارحلا يدافتلو :هيف عمجتي ناك يذلا راخبلا ةرثكل مامحلاب

 ضيبلا ربتخملا يف نالكأي ناك ةيلاملا اهداروم ةلقل ًارظنو ءاهنايدتري يتلا ءاضيبلا فطاعملا تحت

 نود لمعلل ربتخملا يف اهايضق يتلا ةينامثلا عيباسألا ةرتف تضقناو .موي دعب ًاموي قناقنلاو

 ,ةجيتن يا ىلإ لوصولا

 ضرفت



 غنتناب نع فرع هنأب كلذ .ثاحبألا ةلصاوم نع نايلختي اهلعجيوامهتمه يف طبثي م كلذ نكلو

 لعفب ًاغيلب ًاحرج ىنميلا هعارذ تحرجف اهيف كرتشا يتلا ةيلاعلا برحلا يفف ءديدشلا هدانع

 .تيفش ىتح اهجلاعيو اهب ىنعي حارو ءضفرف اهعطق ءابطألا ءاشف ةلبنق

 ديرولكام روسفوربلا نأل هيف ايقب يذلا ربتخملا يف بالكلا ىلع امهتارابتخا الصاو اذكهو

 ناك امهثاحبأب مايقلل تاليهستلا لك امهيلا مدق يذلا وتنروت ةعماج يف ايجولويزيفلا ةرئاد سيئر

 ةداملا ىلع الصح امهتارابتخا يف بالكلا نم تارشعلا اكلهتسا امدعبو ابوروأ يف هتزاجا يضقي

 .نيتيلسا اهايمسو م١191 زومت لال يف يركسلا ءاد ةجلاعلب ةلوهجملا

 .نيلوسنا ىلإ مسالا رييغتب نمزلا نم ةرتف دعب امهعنقا ديولكام روتكدلا نأ الإ

 امهتارابتخا ايرجا .بالكلا دافأ امك رشبلا ديفي نيلوسنألا ناك اذإ ام افرعي نأ ادارأ امو

 هليمز هرودب تسب هليمز غنتناب نقح ذئدنع ءمفلاب ةعرجك تذخأ اذإ ديفت ال اهنأ نم ادكأتو

 يف يركسلا ىضرم هئاطعا ىلإ ادمع ءيذؤي ال هنأ امهل تبث امو .ةجيتنلا نارظتني اثبلو غنتناب

 كلذ ناكو ءهرمع نم هرشع ةعبارلا يف ىتف كانه ناكو .امهربتخمل لباقملا ماعلا وتنروت ىفشتسم

 أدب دقو .ةيداع تابجو لكأي حارو همد يف ركسلا ةيمك تفخ ام ناعرسو .يناثلا نوناك 7١ يف

 هتافو تناكو ءىرخأ ةنس ةرشع ثالث لعفلاب شاع دقو .جالعلا عم ةيعيبط ةشيع شيعيس هنأ

 .ةيران ةجارد ةثداح رثأ هئرلا تاذ ءادب م1910 ةنس

 .101١ص .خيراتلا يف ثادحأ ةعوسوم

 ضرفرإ



 -:باعيتسالاو ميهافما ١-

 -:ةيلاتلا ةيبدألا نونفلا دحأ نم يركسلا ءادو نيلوسنألا ةعطق ربتعت )١(

 .ةيتاذ ةمجرت -ج

 .ةيلاتلا تارابعلا نم ةرابع لك لدت ام ىلع (؟)

 .ةقاط ىلإ هليوحتو ركسلا قرح نع فقوتت يركسلا ءادب نيباصملا ماسجأ نأ -أ

 .(عنتناجل) هل اهتبطخ تخسفف -ب

 .موي دعب ًاموي امهربتخم يف قناقنلاو ضيبلا نالكأي اناك -ج

 .م1885ماع يكسفوكلف راكسوأ لبق نم بلكلا مسج يف ءارفصلا ةداطا لاصئتسا -ء

 .غنتناب دعاسم وهو نيلوسنألا ةدامب هعارذب تسب نقح -ه

 .ةدارإلاو ربصلا وه ءاملعلا حالس نأ ىلع لدي ام صنلا نم تاه (؟)

 .نم غنتناب (6)

 .ايناطيرب ١-

 استرا"

 .اذدك د

 .نم سراف بقل حنم (6)

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا -

 .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا -

 .ادنك ةموكح نم -

 نضرفر



 .ةيسنرفلا ةيروهمجلا نم -

 .نيلوسنألا راقع فاشتكا نلعأ ةيلاتلا ةنسلا يف (1)

 .م1915 -

 .ما511 -

 .م191 -

 .هرادقم تسبو غنتناب ثاحبأل ًايونس ًابترم يدنكلا نامربلا صصخ (1)

 .رالود - 106٠٠6

 .رالود ال١٠6 -

 .رالود - ٠.0.0

 ةنس تسب هليمز عم ةكراشم اب لبون ةزئاج زاح (6)

 مام

 م11

 م17

 .يلي ام ةينفلا صنلا اذه صئاصخ نم (9)

 .يلي اميف ةرابع لك مامأ * ةراشأ وأ ” ةراشإ عض

 .ةفطاعلا نم ولخت -أ

 .لايخلا نم ولخت -ب

 .ىنعم لا ىلع ةحضاو ةلالد تاذو ةلهس تاملكلا -ج

 .اهيف ضومغ الو ةلهس يناعملا -ء

 ةقداص يهف كلذل .ماع داهج نع ثيدحلا اهعوضوم -ه

 .تايئزجلا فصو لمهتو تايلكلا ىلع زكرت -و

 .ةيملعلا ةلاقطا باب تحت فنصت -ز

 ع



 سايركنبلا لاصئتساب يكسفوكف راكسوأ ينامألا ماعلا ماق امدنع بلكلل ىرج اذام )٠١(

 ؟هفوج نم

 سايركنبلا ةفيظو ام )١١(

 ركسلا يف ةيئايميكلا تاريغتلا مظنت -

 مّدلا يف ركسلا مظنت -
 .بلقلا تابرض مظنت -

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا“ وأ "” ةراشإ عض ءركسلا ضارعأ نم )1١(

 .رمتسم لا شطعلا عم ءاما برش ةرثك ( )

 .لكألا ةرثك ( )

 .ديدشلا بعتلا( )

 .رمتسملا عادصلا ( )

 .ةكرحلا ةلقو مونلا ىلإ ليطاو لسكلا ( )

 .دئازلا طاشنلا ( )

 ؟ركسلا ضيرم جالع يف عفنت تاءارجألا هذه نم يأ (17)

 .نيلوسنألا ةدام ذخأ -

 .ركسلا قرحل ةيضايرلا تانيرمتلاو يشم ا -

 .مدلا يف ركسلا ةبسن ديزت يتلا داوملا نع ةيمحلا -

 .ركذ اهلك -

 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض )١(

 .نيلوسنألا عرج اولوانتي م اذإ ةفاحنلا ىلإ يركسلا ىضرم ليمي -

 .ريثكلا لكألا ةجيتن ةنادبلا ىلإ يركسلا ىضرم ليمي -

 .ةفاحنلاب الو ةنادبلاب ال يركسلا ضرمل ةقالع ال -

0 



 -:ةيوحن ميهافم 3و7

 وذ وف مح .خأ ءبأ :يه ةسمخلا ءامسألا

 -:يلي ام كلذل طرتشيو ءءايلاب رجتو فلألاب بصنتو واولاب ةسمخلا ءامسألا عفرت -

 .ةعومجم الو ةانثم ال ,ةدرفم نوكت نأ -أ

 .ملكتملا ءاي ريغل نكلو .ةفاضم نوكت نأ -ب

 .ةرغصم ال ةربكم نوكت نأو -ج

 ىنعمب نوكت نأ بجي وذ نأ امك ءاهرخآ ميملا قحلت ال نأ كلذ قوف طرشتف (وف) امأ

 .بحاص

 .تاكرحلاب تبرعأ طورشلا هذه دحأ ةسمخلا ءامسألا تدقف اذإو

 -:ةلثمأ

 .ًامولظم وأ ًااظ كاخأ رصنأ -

 ةدجن وخأ تنأو -

 .رفسلا نم مداقلا كيخأ ىلع تملس -

 .نانسالا عدوتسم كوف -

 .ءوسلا لوق نع كاف قلغا -

 .كيف يف يتلا نانسالا ىلع ظفاحو -

 .كومح مأ .ءكوخأ اذهأ -

 -:ةيوغل تاقيبطت
 -:يلي اميف تاغارفلا ئلمب ةيلاتلا لمجلا بارعا لمكأ )١(

 .ثيدحلا ةاور نم -هنع هللا ىضر- ةريرهوبأ 5

 نضره



 فاضم

 ْتيِدَحلا ةاور نم ةريره ابأ نأ *

 0 وهو ةسمخلا ءامسألا نم هلأل ............. ةمالعو بوصنم نإ مسا :ابأ

 ةَرْيَرُه يأ نع ثيدحلا اذه يور *
 .......... هنأل ءايلا........ ةمالعو....... رورجم مسا :يبأ

 .هلجأ نم هعسو يف ام لك يبأ لذب *

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا........ لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا.......... عوفرم لعاف :يبأ

 .هيلا........... لحم يف ينبم لصتم ريمض ءايلاو .......... ةبسانملا ةكرحلاب لحما

 ًانونح ًابأ انريدم ناك *

 .(فاضم ريغ هنأل ةكرحلاب هانبرعا)ط ...... هبصن ةمالعو بوصنم نك ربخ بأ

 .هبارعإ ةكرحو هبارعإ عون نيبو يلي اميف ةسمخلا ءامسألا نم مسا لك نيع (5)

 .ماركإلاو لالجلا اذاي ١-

 .ءارقفلا ىلع قدصت نامإلا اذاي -*

 .بجاو امهربف كمأو كابأ مرتحا -*

 حالس ريغب اجيهلا ىلإ عغسك هل ًاخأالن مف كاخأ كاخأ

 حانج ريغب يزابلا ضفوني لهو هحانج ءرمل مع نبا نأ ملعأو

 .راطملا نم كوخأ رضح -0

 .رافكلا نم ريفغ عمج كيخأ دي ىلع ملسا -1

 انضرخي



 .مالقألا باحصأ نم كومح ناك -ا/

 .انع زواجتو انل رفغأ ةرفغملا اذ اي -8

 انس نوثالثو نانثا كيف يف -9

 .ىدرلا سأك ادعلا يقسنو ةمه وذ انلك ٠-

 .ةيلاتلا لمجلا يف طخ هتحت ام برعا ()

 ادفلا قل حو داداهجلاق حف ىدمللا نوملافشلا زوج يخأ-

 .نيمولظملاو ءارقفلاوبأ تنأ -

 -:ةيوغل ميهافم

 -:ءايشألا رايخ يف لاقي )١(

 .سانلا تاورس -

 .معنلا ُرَمَح -

 .ليخلا دايج -

 .ريطلا قاتع -

 .لاجرلا ميم اهل -

 ةميمح : اهدحاو ؛لبألا مئامح

 لوُقُبلا رارحأ

 .لاملا ةليقع

 عايضلاو عاتملا ٌرْخ

 -:لاومألا ليصفت يف لاقيو (0)

 دالت وهف ًاثوروم لاملا ناك اذإ -

 اضرابإ



 قراط :وهف ًابستكم ناك اذإف

 زاكر وهف ًانوفدم ناك اذإف

 رامض :وهف ءىجري ال ناك اذإف

 تماص :وهف هضفو ًابهذ ناك اذإف

 قطان :وهف ًامنغو ًالبإ ناك اذإف

 رافع :وهف ًالغتسمو ةعيض ناك اذإف

 -:هبيترتو علصلا ليصفت يف (9)

 عزنأ وهف لجرلا ةهبج يبناج نع رعشلا رسحنا اذإ

 حلجأ وهف ًاليلق داز اذإف

 هَّلْجَأَو ىلجأ وهف هسأر فصن راسحنالا غلب اذإف

 علصأ وهف داز اذإف

 .صحأ وهف هلك رعشلا بهذ اذإف

 اَهْنم رعشلا باهذ :عّلَّصلاو .ةرشبلا باهذ عرقلا نإ :علصلاو عرقلا نيب قرفلاو

 ةيرمقلاو ةيسمشلا ماللا (6)

 ٍقأيو سمشلا لثم .قطنت ال اهنكلو (لأب) فيرعتلا ءانثأ درت يتلا يه :ةيسمشلا ماللا

 )١8(: اهددعو .ةيلاتلا فورحلا دحأ اهدعب

 (ن - ل - ظ - ط - ض - ص - ش - س- ز - ر- ذ - -  ث - تا) 0)

 .رمقلا :لثم مالكلا يف قطنت يتلا يهف ةيرمقلا ماللا امأ

 )١6( اهددعو ةيلاتلا فورحلا دحأ اهدعب قأيو

 (يد-و -ه-م-ك-ق- ف -غ- عد خد حد ج- ب -أ)

 ضرخا



 :ةدئازلا ام (0)

 اهرهشأ عضاوم يف دازتو

 رعاشلا لوقك طرشلا تاودأ دعب -أ

 ٌرزملادثعَب نود - تومس ناكم يف حب صأزعلاامم اذإ

 مهتائيطخ امم «مهل تنل هللا نم ةمحر امبفإ# ىلاعت هلوقك رورجملاو راجلا نيب -ب

 4 اوقرغأ

 ًارورجم وأ ًابوصنم اهدعب ام ناك اذإ (سال) دعب -ج

 بدؤملا اميس الو بالطلا بحأ

 ام ًاريثك) لثم قلطملا لوعفملا نع ًابئان (ًاليلق وأ ًاريثك )برعتو (ًاليلق) و (ًاريثك) دعب -ء

 .(كتحصن

 (نود) و (نيب) :دعب -ه

 هلمج ىلع بكار قأ اذإ ًاعم كارآلاب نحن امنيب :لثم

 (ّبَر) دعب -و

 4 نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي امبرإف :ىلاعت هلوقك
 :رعاشلا لوقو

 .لاقعلا لحك ةجرف هل رمألا نم سوفنلا عزجت امبر

 -2م(1)

 (ًاعم اءاج ناقيدصلا) :لثم ةنونم تءاج اذإ ًالاح برعت -أ

 .(ىعم ىخأ بهذ) :لثم .ةفاضم تناك اذإ :ًافرظ برعت -ب

 فر



 (اهتاوخاو نإ) -6

 نياتشن أ

 (ةيبسنلا ةيرظنلاو)

 ال يتلا ةروهشملا ةيبسنلا ةيرظن بحاص ,م1414١ ةنس راذآ ١6 يف دولوملا نياتشنيا تربلا

 قمعا نمو .ركفم يرشب غامد ربكأ هنأ نم مغرلاب ءتايضايرلا ءاملع نم ليئض رفن الإ اهمهفي

 ىتح قطنلا يف رخأت دقو :نهذلا لماخ ًالوجخ ًاديلب ًايبص ناك هنأ الإ ءقالطإلا ىلع نيركفملا

 .يعيبط ريغ لفط هنأ هيدلاول لّيخ

 ذئتقو ناكو خيروز يف ةيداحتالا نونفلا ةيلك ىلإ لوخدلا تاناحتما يف نياتشنيا بسر دقف

 .هرمع نم ةرشع ةسداسلا يف

 رهظتسي نأ ,سكينربوكو نتوين قحسا ماقمب ربتعي يذلا .ريبكلا ماعلا اذه رطضأ دقو

 .ةيلكلا هذهب قاحتلالا يف حجنيو ةيناث ناحتمالل مدقتي نأ لبق هسورد

 ينثا نع ديزي ال اهنومهفي نيذلا ددع نأب فرتعا دقو ًادج ةدقعم اهنإف ةيبسنلا ةيرظن امأ

 عضو دق ةمخضلا تادلجملا نم ليلق ريغ ًاددع نأ نم مغرلابو .عمجأ ماعلا يف ًاصخش رشع

 ءانسح ةاتف ىلإ سلجت امدنع :يلاتلا لاقملاب ةطسبم اهحرشي هارتو .اهحيضوتو اهريسفتل اهلوح

 ةقيقد ةأفدملا قوف سلجت امدنعو ءبسحف ةدحاو ةقيقد ىوس اهسلاجت م كنأ نظت ةعاس ةدم

 .اهلوطب ةعاس اهقوف تمقأ كنأ بسحت ةدحاو

 ال نيأدمب نمؤي ةيتيبلاو ةيمويلا هتايح نوؤش يف ماظنلا هركي هنأ عم مظنم ريكفت اذ ناك

 مهتايرظنو نيرخآلا ءارأ نم ررحتلا رخآلاو .تناك ًايأ دعاوقلا نم ررحتلا امهدحأ :امهل ثلاث

 املقو .ي ىلإ جاتحت يتلا ةقيتعلا سبالملا ءادترا نم فنأي الو .ةطيسب ةئداه ةشيع شيعي ناكو

 ىلعأب ينغيو رفصي .هسأر ىلع ةعبق عضي ناك

 ضرفت



 لستغي يذلا هسفن نوباصلا ًالمعتسم ,.سطغم لا يف سلاج وهو هنقذ قلحيو مامحلا يف هتوص

 ماعلا اذه دكؤي نأ بجع نم .ةقالحلاب صاخلا نوباصلا عاونأ رئاس نود نم هنقذ قلحل هب

 اهلك ةايحلا لعجي نوباصلا نم نيعون لامعتسا نأ اهرارسأو ايندلا تالضعم لح لواح يذلا

 نم هسفنب هتداعس عنصي حيدملا يف ًادهاز .باقلألا يفو لاما يف ًادهاز نياتشنيا ناك .ةدقعم

 .يعارشلا هبراقب هزنتلاو ءنامكلا ىلع فزعلاو.لمعلاك ةيداع رومأ

 هقحتسي ام قئاسلا ذخأف لاملا نم ًاغلبم اهقئاس ىطعأو ةيمومع ةرايس ةرم تاذ بكر

 دجوف ديدج نم دوقنلا قئاسلا دعف .باسحلا يف أطخأ هنأ نياتشنيأ هل لاقف .يقابلا هيلإ داعأو

 .باسحلا يف ًائيش مهفت ال كنأ ءيديس اي ةبيصملا :ًالئاق هيلإ اهداعأف أطخ ىلع نياتشنيا نأ

 نم ةقاطلا صاصتما وأ رادصإ وأ ثاعتبا ةيلمع نأب لوقت يتلا مكلا ةيرظن بحاص وهو

 ثاعبنا نع ةيانك اهنم لك .لحارم ىلع نكلو لصاوتم وحن ىلع متت ال تايئزجلا وأ تارذلا لبق

 .مكلا ىعدي ةقاطلا نم رادقم صاصتما وأ

 رمألاب مألا تملع املف .ًايموي هروزت ةنماثلا يف ةلفط اهل ,ةراج نياتشنيا ماعلل ناك دقف

 اي ؟راذتعالا و :طاعلا اهل لاقف .هل اهتنبا ةقياضم نع ةيبسنلا ةيرظن بحاص ىلإ رذتعت تعراس

 طابتغا اميأ يل كتريغص ةرايزب طبتغا ًاقح ينإ تديس

 :مألا تلاقف

 ؟ةاتفو كلثم ميظع ماع نيب طبري ام يردأ ال نكلو -

 معنت اهرودب يهو ّيلإ اهلمحت يتلا ىولحلا عطقب عتمتسا يننأ اهنم «طباورلا يه ةريثك
 .ةسردملا يف ةملعملا اهيلع اهضرفت يتلا ةيباسحلا لئاسملا لح يف يتقيرطب

 .ةيرشبلا اهلعشتس حالس يأبو ةلبقملا برحلا نع نياتشنيا ًاموي ًايفحص لأسو

 اضرغرا



 :هلوقب باجأف

 ؟كلذ فرعأ نأ يل أ .ءيش لوق ينعسي ال

 :رارصإب يفحصلا لاقف

 ةعاذإ ةطحم نيعبرا نأ ءكيتفش ىلع ةقلعم اكيرمأ لكو ميظع ماع تنأ لاح يأ ىلع

 لقنا نأ يغبني اذامف .هيطعي نأ كريغ عسي ال يذلا باوجلا ًاعيمج رظتنت ةفيحص فالآ ثالثو

 حالس يأب :لاؤسلاب نياتشنيا ريبكلا ماعلا ركذأف دوعأ ؟كناسل ىلع ييرمألا ماعلا يارلا ىلإ

 ؟ةلبقملا برحلا يف ةيرشبلا براحتس

 :قيضب نياتشنيا باجأف

 يف ةيررشبلا براحتس حالس ياب كل لوقأ نأ يعسوب نكلو ,كلذ نم ًائيش يردأ تسل

 .ةلبقملا برحلا يلت يتلا برحلا

 :ةفهلب يفحصلا لاقف

 ؟نياتشنيأ ديس اي كوجرأ ؟حالس يأب

 :نياتشنيا لاقف

 .عالقملاب

 .71/-171ص ءقباسلا عجرم ا

 اضضر



 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 :ةنس نياتشنا دلو: (1)

 ماما )1(

 م19 00

 م1450 (5)

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« ةراشإ وأ ” ةراشإ عض (0)

 .ًاديلب ًالفط ناك (أ)

 .ًالوجخ (ب)

 .نهذلا لماخ (ج)

 .قطنلا يف رخأت («)

 .ةيداحتإلا نونفلا ةيلك ىلإ لوخدلا ناحتما يف نياتشنيا بسر (”)

 .ةرم بسر )١(

 .نيترم بسر (؟)

 .قالطإلا ىلع ٌبسري ممل (9)

 .ماقمب نياتشنيا ربتعي (8)

 نتوين قحسا )١(

 سكينربوك )١(

 .سكنيربوكو نتوين قحسا ()

 .مهددع تايضايرلا ءاملع نم ةيبسنلا ةيرظنلا نومهفي نيذلا نأ لاقي (0)

 :ادرق رضع انثأ -

 .ًادرف نورشع -

 .ادرف رشع دحأ -

 افرك



 في.ررصتلا لوح ةرئاد عض .ةيمويلا هتايح نوؤش يف ماظنلا هركي نياتشنيا تربلا ناك (7)

 .كلذ لثمي يذلا

 .هميدقلا سبالملا يدتري ناك ١-

 .هسأر ىلع ةعبق عضي ام ًاردان -

 .مامحلا يف وهو هتوص ىلعأب ينغي ناك -"

 .هب محتسي يذلا مامحلا نوباصب هنقذ قلحي ناك -ع

 .عراوشلا يف لكأي ناك -

 .تيكيتالا بحي ناك -1

 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض .نياتشنيا تافص نم ()

 .ناطلسلاو هاجلاو لاطا بحي ناك -

 .لاطلا هركي ناك -

 .باقلألا بحي ال ناك -

 .هردص ةعسو هعضاوت ىلع لدت ةثداح ركذا (6)

 .كلذ لوح قلع .صاخ ملع هنأ ىلع لدي يناتشنيا هحرطي يذلا ركفلا ةبوعص (9)

 عم هراوح لالخ نم ةحيحصلا ةباجإلا ىلإ رشا ةيضاملا برحلا ةروطخ ردقي ناك له )٠١(

 .يفحصلا

 .لبانقلاب نوكتس ةمداقلا برحلا نأ لاق -

 .ةعشألاب ةمداقلا برحلا نوكتس -

 .عالقملاب ةمداقلا دعب يتلا برحلا نوكتس -

 لوح ةرئاد عض .عالقملاب نوكتس ةمداقلا دعب يتلا برحلا نإ :هلوق لدي ام ىلع ()

 .حيحصلا ريسفتلا

 راع



 روصعلا ىلإ ماعلا دوعيسو ةيرشبلا تازجنم لك ينفت فوس ةمداقلا برحلا نأ ١-

 .عالقملاب نولتاقتي فوسو ... ةيرجحلا

 .ةيرذلا لبانقلاب ءانفلا نم ًافوخ عالقملاب لاتقلا سانلا راتخيس -؟

 -:ةيلاتلا نونفلا نم نف ىلإ ةعطقلا هذه يهتنت )١(

 .ةيملعلا ةلاقملا -

 .تالحرلا بدا -

 .ةيريغلا ةريسلا -

 .ةريصقلا ةصقلا -

 امو .حيحص اذه لهف .قالطألا ىلع يرشب غامد ربكأ نياتشنيا نأ فلؤملا لوقي (15)

 .مكُحلا اذه ردصأ ىتح هعبتا يذلا سايقملا

 :وه يرشب غامد ربكأ )١8(

 .ءايبنألاو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم غامد -

 .ماظعلا ةداقلا غامد -

 .نياتشنيا غامد -

 .هسفنب نياتشنيا هعنص يذلا حيحصلا كولسلا لوح ةرئاد عض (10)

 .حيدملا يف ًادهاز ناك ١-

 .مهبحيو لافطألا فطالي ناك ٠'-

 .هيديب لمعي ناك ١-

 .نامكلا ىلع فزعي ناك -ع

 .يعارشلا هبراقب هزنتي ناك -5

 .زئاجعلا هركي ناك 1١-

 :طاع نياتشنيا (17)

 ضرما



 .ىيرما ١-

 .يواسممن 17

 نياتشنيا ةنايد تناك ١0(

 .ةيذوبلا -

 .ةينارصنلا -

 .ةيدوهيلا -

 -:ةيوحن ميهافم

 هبصنتف أدتبم لا خسنت اهنا يف لعفلا هبشت فورح لعفلاب ةهبشملا فورح :فيرعتلا ١-

 لثم اهرخاوأ حتف يفو .لمعلا يف لعفلا تهبشأف .اهل ًاررخ نوكيل ربخلا عفرتو اهل ًامسا هلعجتو

 .هيبشتلل :نأكو .ديكوتلل :نأو ّنإف .اهنم ةدحاو لك يف لعفلا ىنعم دوجو يفو يضاملا لعفلا

 .يجرتلل لعلو .ينمتلل تيلو كاردتسالل :نكلو

 :اهلمع طورش -'"

 .ريخو أدتبم اهدعب ام نوكيف .ةفاكلا ةدئازلا ام اهب لصتت ال نأ -

 .ةلماع  (رضاح ًايلع امتيل) لامهألاو لامعألا اهيف زوجيف تيل امأ -

 .ةلمهم  (ًرضاح يلع امتيل)

 نإ يف فذحلا نوكي ام رثكأو ليلدلاو ًازاوج هيلومعم عم خسانلا فرحلا فذحي دق -"

 .يناكرش مهنأ نومعزت ريدقتلا ذإ 4نومعزت متنك نيذلا يئاكرش نيأ8 :ىلاعت هلوق هنمو

 :نييلاتلا نيناكملا يف ربخلا فذح بجيو

 (ةمألا ضهنت ىتم يرعش تيل) لثم يرعش تيل دعب -أ

 انضرفي



 فرظلاف (كمامأ ريخلا نإ) (رودصلا يف َّملعلا نإ) لثم رورجم لاو راجلاو فرظلا لبق -ب

 .ًابوجو فوذحملا ربخلاب ناقلعتم رورجم او راجلاو

 -:رخآلا ىلع اهيلومعم دحأ ميدقت -ع

 هميدقت ثيح نم لاوحأ ةثالث هلف ربخلا امأ .اهيلع مدقتي نأ زوجي ال نأ مسا

 هريخأتو

 .(ٌلِجَع دئاقلا َّنِإ) لثم ةلمج هبش نكي مل اذإ هريخأت بجي -أ

 اندنع َكَنِإ) لثم ًارورجمو ًاراج وأ ًافرظ ةلمج هبش ناك اذإ ربخلا رخأتي نأ زوجي -ب

 .(نيرابج ًاموق اهيف نإ) (ميقم

 يف ْنِإ) لثم ربخلا ىلع دوعي ريمض مسألا يفو ةلمج هبش ناك اذإ ربخلا ميدقت بجي -ج

 (ةربعل كلذ يف نإ) لثم ديكوتلا مالب ًانرتقم مسألا ناك اذإو (اهبحاص رادلا

 ربخلا ىلع همدقت زوجي نكل خسانلا فرحلا ىلع همدقت زوجي الف ربخلا لومعم امأ -ء

 .عفتنمب ناقلعتم رورجم او راجلاف (ٌعفتنم كملعب ذيملتلا نإ) لثم ًاقلطم

 .نأكو ّنكلو ْنأو ْنِإ فيفخت -ه

 .نكلو ْنأكو ْنأو نإ حبصتف ةيناثلا نونلا فذحب ْنكلو ْنأكو ّنأو نإ ففخت نأ زوجي

 اندجو ْنأو) (نيبذاكلا نمل َكَّنْظن ْنِإو):ىلاعت لاق ....ًابوجو تلمها نإ تففخ اذإف -أ

 .(نيقسافل مهرثكأ

 مكنم ُنوكيس نأ ملع):ىلاعت لاق « ًابوجو نأ لمع لمعتف ةليقثلا نم ةففخملا ّْنإ امأ -ب

 .(ىضْرَم

 نوكي نأ بجوو نأشلا ريمض اهمسا نوكي نأ بجوو اهلامعإ بجو نأك تففخ اذإو -ج

 .(ارقو هينذأ يف نأك اهغمسي مل نأك ًاربكتسم ىو انتايآ هيلع ىلتت اذإو) لثم ةلمج اهربخ

 نضرب



 هفرعي نكل قحلا فرعأ ٌثسل) لثم ... اهلامهإ بجو كاردتسالل نكل تففخ اذإو -د

 .(ديز

 -:ةيوحن تاقيبطت
 .بسانماب غارفلا ةئبعتب ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكأ ١-

 نيطسقملا ٌبحُي هللا ْنِإ *

 37 ديكوت فرح :نإ

 ....ةمالعو.........بوصنم......مسا ةلالجلا ظفل :هللا

 ا عوفرم عراضم لعف :ُبحُي

 .( ) ةلالجلا ظفل ىلع دوعي (وه) ........ رتتسم ريمض :لعافلاو

 2 ركذم عمج هنأل..........هبصن ةمالعو........هب لوعفم :نيطسقملا

 .ًاقح كيلع كلهال نإ *

 ....... عفر لحم يف (كلهال) رورجملاو راجلا نم ةلمجلا هبشو بوصنم.......... نإ مسا :ًاقح

 .مدقم ّنأ

 ارتف نهيف ْنأك يماظعو ينم سيل نأك يبلقل ام *

 مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم.....ءاهلاو..... نإ تاوخأ نم .هيبشت فرح :ناك :هنأك

 ناك نا جا (ىنم سيل) ةلمجو (نأك)

 (وه) هريدقت رتتسم....... اهمساو...... تاوخأ نم دماج صقان ضام لعف :سيل

 | نبل ا وح لحم يف (ينم) رورجملاو راجلا نم ةلمجلا هبشو (يبلق) ىلع دوعي

 .رورجم لاو راجلا نم ةلمجلا هبشو ........ بوصتشسس 5. نأك مسا :ارتف

 ضرك



 .اهرخآ لكشاو ءةبسانم ا ةملكلاب ةيلاتلا لمجلا يف غارفلا ألما -؟

 .ةليلق........ ّنكل رادلا تقرتحا -0

 :لوقت اه قدصع تسلا 2ك

 .انرصني هللا لعل -ب

 .(رتبألا وه كئناش نإ . رحناو كبرل لصف .رثوكلا كانيطعأ انإ) :ىلاعت لاق -ج

 .شوفنملا نهعلاك لابجلا نوكتو .ثوثبم لا شارفلاك ٌسانلا نوكي موي -د

 .هعون نيبو قأي اميف خسان لك ربخ نيع

 -:قأي اميف بسانملا خسانلاب غارفلا ألما -ع

 :نينمان نا لولا دن 1

 .امويةوعي بابشلا ,ةيندف

 .نيرباصلا عم هللا ...... 2

 ءاضعألا يف لاقي ١(

 .نذالا لصأ ىلإ نيعلا ظاحل نيبام :ْءّدُصلا

 ع



 .نيرخنملا نيبام :ةريتولا

 .نيبراشلا نيب ام ةحرف :ةرشنلا

 .هجولا يف زرابلا وه :فنألا

 .ةوقرتلا ىلإ قنعلا نيبام 2 :لداتبلا

 .رهظلاو لحاكلا نيب ام :جبشلاو دتكلا

 ةحارلا رارسا نيب ام ةجرف :ةرسيملا

 نطبلاو ةرصاخلا نيبام :ةفطفطلا

 .نيكرولا نيبام :نطقلا

 ةناعلاو ةرسلا نيبام :ءاطيرملا

 جرشلا ةحتفو ةيصخلا نيبام :ناّجعلا

 - سيعأ ريعب - بهشأ سرف - طشمأ رعش - هبوبغَر ةأرماو - رهزا لجر :لاقيو ("

 زبخ - ققي ةضف - ضيبأ بوث - مدآ يبظ - حلمأ شبك - رَمْفَأ رامح - حايل ةرقب - فهلروث

 .فاص ءام - ٌّيذام لسع - يحالُم بنع - يِراْوُح

 .ةأرملا نس بيترت يف (*

 .ةريغص تماد ام .ةلفط يه

 اهيدث بعك اذإ « بعاك مث

 .داز اذإ دهان مث

 ثكردأ اذإ ءرصعُم مث

 .راصعإلا دح نع تعفترا اذإ ءسناع مث

 بابشلا تطسوت اذإ ءدوخ مث

 نيعبرألا تزواج اذإ ءفلَْسُم مث

 .زيجعتلاو بابشلا نيب تناك اذإ فصن مث

 "عا



 دلجو ةيقب اهيفو ءربكلا سم ثدجو اذإ ةلهكو ةلهش مث

 .كسامت اهيفو ترجع اذإ :ةربهش مث

 .ةوقلا ةصقان نسلا ةيلاع تراص اذإ :نوبزيح مث

 . اهنانسأ تطقسو اهرهظ ىنحنا اذإ :طلطلو معلق مث

 .دالوألا يف -ع

 لفغد ليفلا دلو

 راوح ةقانلا دلو

 رهم سرفلا دلو

 شححج رامحلا دلو

 لجع ةرقبلا دلو

 .زغربو « جزحب : ةيشحولا ةرقبلا دلو

 لمع ةاقلا كلو

 يدج :زنعلا دلو

 ليش :كيسالا كلو

 فشخ :يبظلا دلو

 رفُعو ءلْعَوَأ :ةيورألا دلو

 لعرف :عبضلا دلو

 مسيد :بدلا دلو

 صونخ :ريزنخلا دلو

 سرجه :بلعثلا دلو

 ورج :بلكلا دلو

 صرد :ةرأفلا دلو

 حر



 لسح :بضلا دلو

 ةشق :درقلا دلو

 قنرخ :بنرألا دلو

 شبرح :ةيحلا دلو

 جوُرَف :جاجدلا دلو

 ربع ينام نئاك نم مث ةيلخ نم ناسنإلا روطتب لوقي يجولويب هاجتإ يه -:ةينورادلا

 ركني وهف كلذلو ًاناسنإ راصو نيتنثا ىلع ماقو بنذلا تاحس مث ًادرق راص ىتح نينسلا نييالم

 قالخألا كلذكو روطتت ميقلاف روطتي ال ءيش يأ ىقبي نأ ركني امك .ءاوحو مدآ ىلإ رشبلا عوجر

 ءاقبلا اولاقو نويسايسلاو ةفسالفلا اهذخأ مث نمو حلصألل ءاقبلا نأ لاقو .ةايحلا ةمظنأ لكو

 ميلعتلاو ةيبرتلا يف ةفسالفلا اهلخدأو .رامعتسالا اوررب امك ءافعضلا لتق اوررب كلذبو .... ىوقألل

 ىفع ةركف يه ًاهدق ةيهولألا ةركف نإو هلإلا وه نألا ملعلا راصو تروطت نايدألا نأ اولوقيل

 نالطب ملعلا تبثأ دقو .هيلإ بهذ ام يف ديروف ةركف عم هركفلا هذه تقالتو .نمزلا اهيلع

 ركذ ىلإ دوعي قلخلا نأو اهفرعي نأ نيوراد عطتسي مل ةدوقفم ةقلح كانه نابو ةيرظنلا هذه

 ليدبت ال) .لدبتلا ريغ روطتلا نأو .هللا وه ... ةرداق ةوق نم اوقلخي نأ دبال ءالؤهو .ىثنأو

 .(هللا قلخل

 عال



 عع



 عبارلا لصفلا

 (هب لوعفمطا) )١(

 (يباتك اهاتأ)

 (يبنتملا بيطلا يبأل)

 اهب تبرش يتلا سأكلا ىلإ نحأ

 ةعحّتو ساي دعب يباتكاههاتأ

 ةدكادم رّالصأ ىتح ُهُعِثلتو

 اهثوفج تفجو يراجلااهُثمد امو

 امهئإو اييانملا الإ هلسُي مو

 اههربقل مامغلا يقستسا تحبصأف

 ىّونلا مظعتسا توملال يبق تنكو

 اهقيضل يلع ايندلا تدسنا امو

 ًالَببقم بكا آلأ اف ساوف

 يذلا ب يطلا كحور يقالأ آلأو

 دلاو مركأ تنب ينوكت لولو
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 امصواهقحلم ريغ قوش ةليتق

 اًمهلَصامو بارتلااههاوثل ىوهأو

 امْضُع ًةبرغأ رطسلا فورحب ىرت

 امُكش اهبباينأو اهينيع رجحاحم

 ىمدأ امدعب اهبلق يَبُح قرافو
 اممّسلا بهذأ يذلا مقشلانم ٌدشأ

 اًمّصلاانقلاو ىغولا يقستسا ٌتنك دقو

 ىمظُعلا تناك يتلا ىرغصلا تراص دقف

 ىمعأه ب كارا ال ًاقفرط ٌينلكلو

 امزحاَلُم يذلا ردصلاو كسأرل

 ًاموسج هل ناك كسملا يذ نأك

 افأ يل كنوك مخضلا كابأ ناكل

 امغُز مهفنأل ينم تدلو دق"ل

 اهمللكخُح هقالاخل الإ ًالباقاالو

 راكع



 ةجاجع دؤف ىلإ ًاقئاسااللو

 ةدلب لك يف تنأام يل نولوقي

 ْمُهَسوُفُن نأك موق نمل فو

 يبهذاف تتش اذإايندايانأاذك

 نُرِحُت ال ةعاس يب ترب عالف

 -:تاملكلا يناعم

 هتدجل ءاعد :هللا كل

 ًاراع : ًامصو

 .انه توملا سأك يه :سأكلا

 .ربقلا هب ديريو .ماقملا :ىوثم ا

 .فورعم رئاط وهو بارغ عمج :ةبرغألا

 امغط ةموكملالإ اسس جاوالو

 ىّمسُي نأ لج يغتبأام ءيغتبت امو

 امظعلاو محللا نكست ناافتأاهب

 اَمْدَق اههئارك يف يديز ٌُسفنايو

 املظلا ل بقت ةَِجْهَم ينتبحجصء الو

 بارغلا حانج نأ ذإ فولأم ريغ رمأ وهو .ضايب هحانج يف يذلا وهو مصعألا عمج :مصعلا

 .باتكلا لبقت :همثلت

 .هب بتك يذلا هربح :هدادم

 .مظعلا نم نينيعلا لوح ام :اهنيع رجاحم

 ذوو نك

 .عطقنا :اهعمد اقر

 .بالصلا حامرلا :امصلا انقلا

 ميظعلا :محضلا

 اهتوم مويب :اهمويب

 "عك



 .رهقلاو لالذالا نع ةيانك :مغرلا

 ِهِسْفَل نع ثدحتي :برغت
 ٍبْرَحلا ناديم يف روثي يذلا رابغلا بلق قرتحم :ةجاجع داؤف كلاس

 ءالعتسالاو فاكنتسالا :فنألا

 ةبيصملاو ةلزانلا يهو ةهيرك عمج :هئارك

 .مدقتلا :مدقلا

 .اضرلاو بضغلا يفو هركلاو بحلا يف فينع هنأ ثيح ينبتملا سفن نع ةروص تايبألا هذه

 نبأي نمب قيلي ال توملا فقوم فقوملا اذه يفو هسفنو هفطاوع نع هريبعت يف قداص وهو

 ناك ولو ىتحو .اهتمظع بابسأ دحأ هنأ لوقي وهف .تيملا ىلع رختفيو هسفنب رختفي نأ تيملا

 .ماقملا اذهب قيلي ال هنإف ًاحيحص لوقلا اذه

 بيطلا وبأف .ةماخفلاو ةوقلا نمو ةيدابلا نم ءيش اهيفف .عوضوم لا بسانت رعاشلا ظافلا

 نيقباسلا نم ربكأ هسفن ربتعيو .هيناعمل ةغللا عّوطي هارت كلذل ًافرصو ًاوحن .ةغللاب ًاماع ناك

 .ىنعملا اذه يف روهشم تيب هلو يظفللا ديقعتلا يف عقي نأ هيدل سأب الو .مهبيلاسأو

 مصتخيو اهارج قللخلا هسيو اهدروش نع ينوفج ئلم ٌمانأ

 عم ةوادع هثروأ امم ءارعشلاو ءارمألاو كولملا سانلا لك ىلع رخفلا وه رعاشلا اذه ةفآو

 .عزانم نودب ةيبرعلا ءارعش ديس هنأ مغر .كولطاو ءارمألاو ءارعشلاو ةغللا ءاملع

 -:باعيتسالاو مهفلا

 .ةيلاتلا ةيبدألا نونفلا دحأ ىلع ةديصقلا هذه ربتعت ١-

 حيدملا ١-

 "عال



 ءاقزلا

 ءاجهلا ٠-

 (........ مركا تنب ينوكت مل ولو) حيحصلا يلاتلا تيبلا حرش مامأ ا وأ ” ةراشإ عض ٠-

 .عيفرلا بسنلا نع كينغت يب كتلص -

 .عورفلاو لوصألا بسن تعمج تنأ -

 .ائيش ينوكت مل يالول -
 :يبنتما لاق -"

 امضع ةبرغا رطسلا فورحب ىرت امنأك يّطخو يظفل نم بّجعت

 ةَحيِحَّصلا ةباجإلا لوح ةرئاد عضوب اهريغ نم ةحيحصلا ةباجإلا زيم

 اهنأك يأ .ضايب هيف انهو دوسأ ًامئاد بارغلا حانج نأ امصُع ةبرغا هلوق نم دصق ١-

 .عقوتم الو نكمم ريغ ًائيش ىرت ءاهيف ام ىلإ ترظنو هتلاسر اهتلصو امدنع

 .رصبلا ةفيعض اهنأل ءاضيبو ءادوس رطسألا فورح ىرت -؟

 .هنأل .ةمكحلا رعاش يبنتما يمس -ع

 .ةماعلاو ةصاخلا هتايح يف ًاميكح ناك ١-

 .هرعش يف ةمكحلا رعش نم رثكأ هنأل -؟

 .هرعش يف نيلوالا ةمكح عمج يف صصخت هنأل -؟

 .تيمس ينادمحلا ةلودلا فيس حدم يف اهبتك يتلا دئاصقلا -0

 .تاينادمحلاب ١-

 ةايفسلاب+ ا

 .تايعردلاب ٠-

 :لاق - 1

 انثي



 ٌديقانعلا ىنفت لهو نم شب دقو اهبلاعث نع ٌرصم ريطاون تمان

 كدبلكانم سا صعحنال د يسعلا نإ هعم اصعلاو الإ د بعلارتشتا ال

 :ءاجه يف

 يديشخالا روفاك ١-

 ينامثعلا ةلودلا فيس -؟

 ردب ريمالا -؟

 .يف لوألا برعلا رعاش يبنتملا ربتعي -

 .ينابعلاو يومألا رصعلا -

 .يسابعلا رصعلا -

 .روصعلا لك -

 :يبنتملا لاق -/

 -:اهيلإ ىدأ يتلا ةحيحصلا ةثداحلا لوح ةرئاد عض ةثداح ىلإ ىدأ تيبلا اذه

 وه مدق هل ىعست نم ريخ نأل ةلودلا فيس سلجم يف هسأر ىلع روضحلا دحأ هبرض -أ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .هسلجم نم ةلودلا فيس هدرط -ب

 .هعادبال ةئفاكم رانيد فلأ ةئم هوطعأ -ج

 .ةنس ةفوكلا يف يبنتملا دلو (9)
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 .اهنع هتديصق يف ىمحلا فصو امدنع لاق )٠١(

 ما عطلاو كك باارش يف كؤادو ًائيش تللكأ بييبطلا يل لوقي

 مامجلا لوط هم سسجب رضأ دوج ينهو بط فامو

 -:وهو .يبنتملا هل ىعسي ناك لمأ ىلع اذه لدي

 .ةفالخلا (أ

 .تارامإلا نم ةرامإ (ب

 .رشتنيو هرعش عيذي نأ (ج

 .لوقلا اذه لهف .ةوبنلا ىعدإ يبنتملا نأ لاقي )١١(

 .ءارتفا ضحم وهو هئادعأ نم -

 .تاونس ثالث نجحسو ةوبنلا ىعدأ معن -

 .هنمز يف لصحت مل ةثيدح ةمهت وه -

 :يبنتملا لوقي )١(

 .امدذُق اههئارك يف يديز ٌسفنايو يبهذاف تئش اذإايندايانأاذك

 :ىلع تيبلا اذه لدي

 .هسفنب ةطرفملا رعاشلا ةقث ١-

 .رورغلا ىلع -؟

 .عيمجلا قوف هسفن ىري -

 .هلتقم ببس ناكو يبنتملا رعش نم تيبلا اذه (1)

 ملقلاو ساطرقلاو حمرلاو فيسلاو ينفرعت ءاديبلاو ليللاو لجخلا

 .حيحصلا ريسفتلا لوح ” ةراشإ عض

 ليخلا لئاقلا تسلأ نيأ ىلإ همداخ هل لاقف رفي نأ دارأف صوصللا هرصاح -أ

 العلا



 .لتق ىتح لتاقف ... ليللاو

 .لتقو تبثف اذه هلوق رفي نأ دارأ امدنع ٌركذت -ب

 .لتقو عجشتف لتاقي وهو كلذ لوقي هدبع عمس -ج

 .يلاتلا يبنتملا تيب يف نيسح هط لوقي (14)

 الزنلاو هد حو نعطلا بلط ضرأب ناجل الس خامه اذإ

 ةفرعملا نأب نيسح هط مهف عم تنأ لهف .نابجلا ةيسفن فرع فيك الإو نابج يبنتملا نأ

 ؟هتبرجتب ةطبترم ءيثلاب

 -:ةيوحنلا ميهافما

 ةروص هلجأل ريغت مو لعافلا لعف هيلع عقو ءيش ىلع لد مسا هب لوعفملا :فيرعتلا ١-

 .لعفلا

 (ةديصقلا تأرق) لثم ًادحاو هب ًالوعفم بصني لعف ١- :هددع -ا"

 (ًالهس رمألا تننظ) نيلوعفم بصني لعف -؟

 (ًالهس سردلا ذيمالتلا ٌثتملعا) ليعافم ةثالث بصني لعف -؟

 لوعفم اب الإ ةلمجلا ىنعم متي ال نأ هطباضو ريثك وهو دحاو هب لوعفلل يدعتملا لعفلا *

 .(لوقعلا رسفي غارفلا) هب

 -:نيلوعفم يدعتملا لعفلا *

 :يه ربخو أدتبم امهلصأ نيلوعفم بصنت لاعفأ -أ
 يرد .ىفلأ دجو .ىأر ؛ملع :لثم :نيقيلا لاعفأ -

 (........ ٌضرفإ ىنعمب) به ءمغز ءلاخ ءنظ ءبسح :لثم :ناجحرلا لاعفأ -
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 .بهو .حنم ؛مهفأ ,ىطعأ :لثم .ربخو أدتبم امهلصا سيل نيلوعفم ىلإ ىدعتت لاعفأ -ب

 .قاذأ - مَّلَع لأس

 ةلهس ةلأسملا تدجو

 اصلا قعلت ىتح ّدجملا ّملبتنل هلكآ تنأارجهت ّدجملا بسحتال

 قالم ينأ تننظ ينإ) لثم نيلوعفملا ّلحم (اهربخو اهمساو ْنا) نم لوؤملا ردصملا أي دق

 .(نظ) يلوعفم دسم دس (هيباسح قالم ينا) نم لوؤملا ردصملاف (هيباسح

 -:ليعافم ةثالثل يدعتملا لعفلا *

 .ثّدحو ٌربخو ربخأو أَبنو أبناو ملعاو ىرأ :يه :ةدودحم ليعافم ةثالث بصنت يتلا لاعفألا

 .ةميخو ملظلا ةبقاع يضاقلا انارأ :لاثم

 ةديج ةصروبلا جئاتن كابأ ربخا

 سدقلا نيدلا حالص حتف :وحن مسا -أ :هعاونأ (*

 ىرسألا هللا رصن نسح قلطا

 .كتمركأ .هتمرك وحن :ريمض -ب

 .دهتجت كتننظ وحن :ةلمج -ج

 فرح عزنب هب ًالوعفم بصني يذلا مزاللا لعفلا وهو :ضفاخلا عزن ىلع بوصنم -د

 .(رايدلاب نورمت) وحن هنم رجلا

 اهنكلو لصألا يف هب ًالوعفم بصتنت ال ةمزاللا ةهبشم ا ةفصلا :هب لوعفملاب هيبش -ه

 ًاضيأ اهدعب مسألا يف زوجي هنأ ملعلا عم (قلخلا ْنسح ٌٌيلع) لثم هب لوعفملاب ًاهبشت هبصنت

 نسح ٌيلع) :وحن زييمت هنأ ىلع بصنلاو هيلإ فاضم هنأ ىلع رجلاو اهل لعاف هنأ ىلع عفرلا

 (هقلخ

 (قلخلا نسح)

 ١م



 (اقلخ ُنسح)

 -:ةيلاتلا لمجلا يف طخ اهتحت يتلا لاعفألا يف يدعتملا لعفلا نم مزاللا لعفلا زّيم )١(

 لعفلا ةلمجلا

 ةيراجت نم ةتربخ ناسإلا عمج-1

 ثولتلا نم ضرملا ريكاوب ترهظ -"

 تارمم لا لوألا ناسنإلا عرتخا -

 مهعادبإ نيودت ءاملعلل ةباتكلا تحاتا -ع

 يداليملا رشاعلا نرقلا يف انيس نبا شاع -0

 عامتجالا ملع لوصأ نودلخ نبا عضو -7

 :ةيلاتلا لمجلا يف هب لوعفملاو لعافلا نيع (؟)

 هب لوعفملا لعافلا ةلمكلا

 .تايرظنلا ءازجأ تاقيبطتلا رّسفت ١-

 مولعلا يف صصختلا ءاملعلا ىلع مويلا ماع متحي -

 .اهريوطتل تامولعملا يرشبلا لقعلا ذخأ ٠-

 ًانايحأ هتحلصم دض ةفرعملا ناسنالا مدختسا -ع

 .ةفرعم لا نع ثحابلا ريغصلا برجملا ريبكلا حصني -0

 :ليجل ليخ نم نوعافملا سانلا لقانت

 :ةيلاتلا لمجلا يف هبارعإ ةمالعو هب لوعفملا نيع ()

 ةمالع هب لوعفملا ةلمجلا

 نعزي



 هبارعإ

 .ًاركبم شقنلا ناسنإلا مدختسا ١-

 .ةقباسلا تامولعملا نودلخ نبا سرد '٠'-

 .ةعرسب ةرايسلا دمحأ حلصأ -"

 .هتعاق يف رضاحملا تيأر -ع

 .عايضلا ىلع سانلا نويزفلتلا عجش -0

 .برشلا لئاسو ءاملعلا روط -1

 -:يلي اميف طخلا قوف يتلا تاملكلا برعأ (8)

 .ًابعص رمألا تيار -

 اهيودي نم تيعأ ةقاامحلاالِإ هدب بطتسسي ءاود ءادل كل -

 .ًاكرابم ينلعجو ةيبن ينلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع ينإ لاق -

 .نيهجولا اذ الإ سانلا ٌمرتحا -

 مأسلاةلودلا فيس ريغاهسمب اهب بارضلا لاط اذإ فويسلا لك -

 ايمج ًامهللُح ٌديعتت سيامدنع الإ سَِبلا ٌ فر هعيالوه.-

 -:ةيوغل تاقيبطت
 -:مونلا بيترت يف لاقي ١(

 .مونلا ىلإ ناسنالا جاتحي نأ وهو ساعنلا مونلا لوأ ١-

 .ساعنلا لقث وهو :نسولا -"

 .نيعلا ساعنلا ةطلاخم وهو :قينرتلا مث "٠-

 .ناظقيلاو مئانلا نيب ناسنإلا نوكي نأ وهو :ُضمعلاو ىركلا مث -ع

 0ع



 .موقلا مالك عمست تنأو مونلا وهو :قيفعتلا مث -0

 .فيفخلا مونلا وهو :ءافغالا -1

 .ليلقلا مونلا وهو عاجهتلاو رارغلاو ميوهتلا مث ١-

 .ليوطلا مونلا وهو داقرلا مث -8

 قرَعلا مونلا وهو .عوبهلاو عوجهلاو دوجهلا مث -9

 .مونلا دشأ وهو :خيبستلا مث ٠-

 عوجلا يف لاقي (؟

 ىوطلا مث عوجلا
 ةصمخم ا مث بغسلا مث

 مرضلا مث ثرفلا مث
 راعُسلا مث

 .شطعلا بيترت يف لاقي (؟

 مايُهلا مث أمظلا

 ماوألا مث ةلغلا مث

 لماقلا وهو .داوّجلا مث ةبهللا مث

 .ةليصفتو بحلا بيترت يف لاقي (*
 ىوهلا :ّبُحلا بتارم لوأ

 بلقلل مزاللا بحلا يهو :ةقالعلا مث

 ٍبُحلا ةدش وهو :فلكلا مث

 ٌبحلا همسا يذلا رادقطا نع لضف امل مسا وهو :قشعلا مث

 كلت نإف .جعاللاو ةعوللا كلذكو ءاهدجي ةذل عم بلقلا بحلا قارحا وهو :فغشلا مث

 .قرخُملا ىوهلا وه اذهو :ىوهلا ةقرُح
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 ًابح اهفغش ليق دقو هنود ةدلَج يهو .ءبلقلا فافش بحلا غلبي نأ وهو :فغشلا مث

 .نطابلا ىوهلا وهو :ىوجلا مث

 .ميتم لجر هنمو .هللا دبع يأ .هللا ميت يمس هنمو .بحلا هدبعتسي نأ وهو :مّيتلا مث

 .لوبقم لجر هنمو .ىوهلا همّقسُي نأ وهو :ُلَتلا مث
 .هّلَدُم لجر هنمو ىوهلا نم لقعلا باهذ وهو :ةيلدتلا مث

 .مئاه لجر هنمو .هيلع ىوهلا ةبلغل ههجو ىلع بهذي نأ وهو :مويهلا مث

 راع



 (هيف لوعفما) -'

 اعلا ةفسسلك
 (يضام وبأ ايليإ يرجهملا رعاشلل)

 عاد كبامو ىلا ئشلااذذهيأ

 ديف سيشل قع نين وف
 لمامج ريغغب هسسفن يذلااو

 سانأ ةةيحلا يف سانلا مكحأ

 هيف تمدام حبصلابعتمتف

 مه كسسأرٌللَظأ امم اذإو

 يبنورلارويط اههنك تكردأ

 اهوس كلم لقحلاواههارتام

 وجلا كلم دق رقصلاو ىنغتت

 ًايح ذخؤي اهضعب تأر دقو ىنغتت

 ماع ضعب اهرمعو ىنغتت

 ولتت رجفلا يف نوصغلا قوف يهف

 ٌتافقاو ىرثلا ىلع ًاروط يهو

 وكت ن ويسسمللا كسلا انستا

 يباورلا ٌليصألا بهذ اذإف

 يقآ ما نوفزنت دم ل / ب

 اليلع تود لغاذإود غت فيك

 اليققث ًاققبع ةةيحلا نلضضت نأ

 ًايمج ًائيش ةايحلا يفوريال

 الي لعتلا ون سحأف افهووللع

 الوزي ىتح لوزي نأ فغتال

 الاوطي الك هيف ثحبلا _ رصق

 الاوهيج لضظتت نأ رعلاننممف

 اللقمو اح ِرسم هنم تذ خت

 اليبسسلا نودئئاس صلوا ييلع

 اليلتق  _يضفقي ضعب لاو

 ايولط شيعت دقو يبقثفأ

 اليترت ىوهلاو دجولا روس

 الويذلا رجت وأ بحلا طقلت

 اليمت ىيتح نوصغلل تقفص

 اليصألا يجانت اهقوف تفقو

 اليقلاو ىرولل لاقل كرتاو

 اليلغ ءاكبلا عم متيفش لص
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 الوقعلا -لوقعلا لهأ- اوحيراف ىقشنل ةةبحلا ىلإ اسستأ ام

 الوقحلا هيبناج نم يقسيف ًاقارقر ضرألا يف يسي ًايد غ نك

 الاوحو يهف هايم لا ايحت ست ىتحءاملاد يتيءاهواال

 ايبقت را توام لش راهزألا عسوت ةمسن رجفلا عم نك

 اليو ع مالفقلا يف ضرألا ال مت يتاوللا يقوسلا نم ًامومسالل

 ايمج دوجولارت ًايمج نك ءادكبامو ىائشلالاذيهتأ

 -:باعيتسالاو مهفلا

 -:ةيلاتلا تاملكلا ىنعم ١(

 .اهتقيقح تمهف :اههنك تكردا

 .هيف حرست يذلا ناكملا :حرسما

 .ةريهظلا تقو هيف وفغت يذلا ناكملا :ليقم ا

 .ةريزغ عومدلا نوفرذي :يقآملا نوفزنتسي

 .ةيوقلا ةراحلا حيرلا :مومسلا

 .بارتلاو لمرلا يقست يتلا يهو ةيقاس عمج :يقاوسلا

 -:ينعي رجهملاو .رجهملا ءارعش رعاشل ةديصقلا هذه (

 .رجاهملا رعشلا ١-

 .نورجاهملا ءارعشلا برعلا هعضو رعش -"

 .هنطو نم رجاهم هنأب هئراق رعشي -"

 -:نم اهتميق تذخأ ةديصقلا هذه (*

 .هرعش ةوقو رعاشلا ةيرعاش -
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 .ةيناسنا ةلكشم جلاعي هنأ ثيح اهعوضوم نم -

 .اهيناعمو اهظافلأ نم -

 -:وه ةديصقلا هذه عوضوم (ع

 .قلقلاو مؤاشتلا ةبراحم -

 .يه امك ةايحلا شيع ىلإ ةوعدلا -

 .اهنم ةدافتسالاو ةعيبطلا ىلإ ةدوعلا -

 .ركذ ام لك -

 -: نم يضاموبأ ايليإ رعاشلا لصأ (0

 ايروس ١-

 نانبل -؟

 نطل

 ىلإ يضاموبأ ايليا رجاه (1
 .ةيلامشلا اكيرما -

 .ةيبونجلا اكيرما -

 .اينابسا -

 .ب رعاشلا بولسا زاتما (

 نعمل مكاو

 .ظافلألا ةلوهس -'؟

 ؛«سيكازتلا قوق د

 .حماجلا لايخلا -ع

 .ةشايجلا ةفطاعلا -0

 .ةحيحصلا تاباجالا زمر لوح ةرئاد عض ©

 لا



 (هيف لوعفملا) -:ةيوحن ميهافم

 يف ىنعم نمضتيو لعفلا عوقو ناكم وأ نامز ىلع لدي بوصنم مسا :فيرعتلا ١-

 .دارطاب

 .ناكم فرظو نامز فرظ :ناعون -أ -:هعاونأ -"

 (ًاحابص ُتبتك) ثدحلا عوقو تقو ىلع لدي ام نامزلا فرظف

 (ةلواطلا قوف تسلج) ثدحلا عوقو ناكم ىلع لدي ام ناكملا فرظو

 :كفرضتللا نق: قرظلاو قرضتللا فرلفلا اكن

 بارعإلا تالاح ىلإ اهكرتي امنإو ةيفرظلا ىلع بصنلا مزالي ال يذلا وهف فرصتملا امأو

 نايأو امنيبو انيبو اذإو ضوعو طق لثم ًافرظ الإ لمعتسي ال يذلا وه فرصتملا ريغ فرظلاو

 ىدلو ندلو دعبو لبق لثم ًاليلق ىلإبو ًابلاغ نمب رجي عون ةفرصتملا ريغ فورظلا نمو .نيأو

 رطش كهجو ٌلوف تجرخ ُثيح نم) :ىلاعت لاق :لثم نآلاو ثيحو مثو انهو نيأو ىتمو دنعو

 .(مارحلا دجسملا

 ددحملا فرظلاو مهبملا فرظلا -ج

 - تقوو - نيحو - دمأو - دبا - نيعم ريغ ناكم وأ نامز ىلع لد ام وه :مهبملا فرظلا

 .ةهجو ةيحانو بناجو تحتو قوفو راسيو نيميو مادقو فلخو مامأو

 ةليلو مويو ةعاس لثم ددحمو نيعمو ردقم ناكم وأ نامز ىلع لد ام :ددحملا فرظلا

 .رحبو رهنو دجسمو دلبو .ماعو ةنسو رهشو عوبساو

 .برعملا فرظلاو ينبملا فرظلا -د

 .هرخآ ةكرح ريغتت يذلا وه :برعملا فرظلا

 .لثم هرخآ ةكرح ريغتت ال يذلا وهف :ينبطا فرظلا

 .امو امثيرو ثيرو امنيبو انيبو ضوعو طقو ذنمو ذمو نآلاو سمأو ذإو نايأو ىتمو اذإ

 لفل



 .نيأو مثو انهو ثيحو

 دعب نمو لبق نم رمألا هلل ةفاضإلا نع عوطقملا ةينبملا فورظلا نمو

 أر ءامم عانس ارد - ةامرلا فورظ قم كرلاو
 :فرظلا بئانو فرظلا -ه

 .ءايشأ ةتس دحأ هنع بونيو فرظلا فذح رثكي

 (موي موي قزرلا 0

 .فيضلا مودق تيبلا ىلإ تئج :ردصملا ١-

 .ًاليوط ًانمز تربص يأ (ًاليوط تربص) لثم :فرظلا ةفص -

 .راهنلا عيمجو ليللا لك تمن :ضعبو لك اتظفل -"

 .(خسارف ةثالثو تاعاس تس ُثرس) لثم هيلإ فاضملا وأ هب زيمملا :فرظلا ددع -ع

 (مويلا اذه ترس) لثم فرظ ىلإ دنسملا :ةراشإلا مسا -

 .(دهتجم تنأ ًاقحأ) لثم يف ىنعم اهنيمضت ىلع نامز فورظ اهوبصن :ةعومسم ظافلأ -1

 -:ةيوحن تاقيبطت
 -:ةيلاتلا لمجلا بارعا متيل غارفلا الما ١-

 .بضغلا ةعاس ميلحلا فرعي *

 .............. هيصن ةمالعو............. نامز فرظ :ةعاس

 كرسإلا ةلبل ةوقيس نم لئاؤ:ةاع#

 ضب



 طق ًادعوم تفلخأ ام *

 .كغارف تاقوأ يضقت نيل *

 :ىصقألا دجسم ا ىلإ مارحلا دجسمل ا نم ًاليل هدبعب ىرسا يذلا ناحبس :ىلاعت لاق *

 ................ يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :يذلا

 م سدح دما مقفل اع ةووتمم ضام لعف : ى رسأ

 دن ان فا ةدبع .رج فرح ءابلا :ةدبعب

 .مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو :ىلاعت لاق *

 اهلبق ام بسحب : واولا

 ظ2ظ* 0 مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ :ثيح

 .ٌدعب نمو لبق نم رمألا هلل :ىلاعت لاق *

 1 دم رمألا زينتا رورجمو راج ماللا عم ةلالجلا ظفل

 .رج فرح نم :ُلبق نم

 00 لحم يف مضلا ىلع ينبم نامز فرظ :لبق

 فطع فرح :واولا

 ًانئاك هريدقت ًاّضيأ لاح فوذحمب ناقلعتم امهو

 ضل



 -:ةيوغل ميهافم

 .ةعرسلا يف لاقي )١(

 ريسلا ةعرس :ةفجنحلا

 ناريطلا ةعرس :فيفهلا

 عطَقلا ةعرس :مذحلا

 ْذْخَألا ةعرس :فطخلا

 لْثَقلا ةعرس :صعقلا

 رططلاةعرس ١ :ْحَّسلا

 .لكالاو نعطلاو ةباتكلا ةعرس :قشمما

 رمألاو ريسلا يف عارسإلا :ناعمإلا

 داسفلا يف عارسإلا :ثيعلا

 .ودعلا ىلإ هجيردتو ناسنإلا يشم بيترت يف لاقي ("”

 بيبدلا

 .هتائيهو هلاكشأو ناريطلا يف لاقي (*

 .فد :ليقءريطيل ضرألاب هالجرو ؛هيحانج رئاطلا كرح اذإ -

 ٍَفَسَأ :ليق ءضرألا هجو ىلع ًابيرق راط اذإف -

 اضكر



 ّيمُس هنمو فّدَج .ليق هفلخ ام ىلإ هيحانج وأ هحانج دري هنأك راطو ًاصوصقم ناك اذإف -

 .ةنيفسلا فادجم

 ليق هيلع عقي نأ ديري ءيشلا لوح ماحو ءضرألا نم ًابيرق هناريط يف هيحانج كّرح اذإف -

 .فرفر

 .قّلَح ليق .ءامسلا دبك يف راط اذإف -

 .مَوَد :ليق رادتساو قّلح اذإف -

 فص ليق .مخّرلاو ًءادحلا لعفت امك ءامهكرحي ملف امهنكسو ءاوهلا يف هيحانج طسب اذإف -

 .«تافاص ريطلاو» نارقلا يفو

 .ًافيفز فز :ليق «ناريطلا يف هسفنب ىمارت اذإف -

 دنع كلذ ناك لاقيو ًاعاطقو ًاعوطق عطق :ليق رحلا دالب ىلإ دربلا دالب نم ردحنا اذإف -

 .ريطلا عاطق

 -:ةيركف ميهافم

 ال نورخآو راوفب يد نوميسو رتراسو دراغكريك هدئار .يركف هاجتا ًازاجم يه :ةيدوجولا

 وه ناسنإلا نأ ىلع ةمئاق .تاطبرخ وه امنإ حضاو ركف نع نوربعي مهنأ لوقت نأ عيطتست

 نايدالا اوضفر ... سفنلا جراخ هلإلل دوجو الف ...هلإلا وهف هسفن كردأ اذإف .هديحولا ةقيقحلا

 هاجتا وه لك ىلعو .ةيبيهلا تاكرحلا تروطت مهنعو ...لخادلاب اومتهاو ديلاقتلاو تاداعلاو

 .هداقتعاو ناسنإلا ةرطف هتفلاخمل .هدالب يف عجارتي أدب يركف
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 (قلطملا لوعفطا) -'"

 (بهذلا)

 جاتحت هجارختسا ةيلمع نكلو .ةعيبطلا يف عساو لكشب دجوي ءسيفنو ردان ندعم بهذلا

 نداعملا تاماخ ضعب عم ًاجزتمم لب «ةعيبطلا يف فاص لكشب دجوي ال دقف ءتقوو دهج ىلإ

 ّنإف .ةسراممو ةربخ ىلإ جاتحت هلصف ةيلمعو .رحبلا هايم يفو تاطيحملا هايم يف دجويو ءىرخألا

 .بهذلا نم نط نويلم فالأ ةرشع ىلع يوتحت تاطيحم ا هايم

 .ىرخأ نداعم عم ًادحتم سيل يأ يعيبط :نيلكش ىلع بهذلا دجوي

 نداعم ا ضعب تاماخ عم دحتم يأ :بئاشو

 ديدح يف لتك لكشب وأ .زتراوكلا نم ةيندعم قورع لكش ىلع رهظي يعيبطلا بهذلاو

 رخصلا نم تايئزج فرجب موقت يتلا حايرلاو ءاملل ًانايحأ ديدحلاو زتراوكلا ضرعتيو تيربلا

 عم جزتمتف .نايدولا لفسا ىلإ فرجنت ماخلا لتكلا هذهو ًابيرقت يفاصلا بهذلا ةلتكب طيحملا

 .ربتْملا بهذلا وأ يمطلا بهذلاب ذئدنع بهذلا ىعديف .لمرلاو ىصحلا

 بهذلا تايئزج مجح نأ ذإ ًاربتم ًابهذ ناك .ةرم لوأل بهذلا ناسنالا فشتكا امدنع

 ةلتكلا هذه نزت ايلارتسا يف تدجو ةمخض ماخ ةلتك ىلإ ةقيقد رابغ تارذ مجح نيب ام حوارتت

 .رجنيرتس موكليو 187 ءاعمرج 5 ء2 عع ىعدتو ًاييزوقت مارغ وليك )7٠١( يلاوح

 امك .بهذلا نم ةيمك ىلع ةضفلا يوتحت ذإ .ءىرخأ تاناخ عم ًادحتم بهذلا دجوي دقو

 .ساحنلا تاماخ عم ًادحتم دجوي

 .ىرخألا نداعملا يف لاحلا وه امك بهذلا ىلع لوصحلا متي نيدعتلا قيرط نعو
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 لصي دقو .بهذلا تابسرت هاجتاب كلذو .مجنملا ىعدتو ضرألا يف ةقيمع ةرفح رفحت

 تابسرتلا هذه قحستو ءضرألا حطس ىلإ تابرع ىلع لمحتو بحست مث ءدحاو ليم ىلإ اهقمع

 ةطاسوب ءىرخألا نداعملا نع بهذلا لصفي مث بل انهم ىعدي قيقد لمر ىلإ نحطتو

 مس١٠٠٠ يلاوحف ,ةيئايميكلا رصانعلا لقثأ نم وهو .نيل رفصأ ندعم بهذلاو ةيئايميك تالعافت

 اهفينصت نكمي يتلا نداعملا رثكأ نم وهو .مارغوليك 060 براقي ام نزي بهذلا نم بعكم

 ثدحي امك ءاوهلا يف هقيرب دقفي ال وهف .نداعلاك سيل بهذلاو هليكشتو همادختسا ةلوهسل

 عم لعافتي ال بهذلاو .هقيربو هناعلل ىلع ًاظفاحم ىقبيو ءام ةرتفل ءاوهلا يف تكرت اذإ ةضفلل

 .فيعض يئايميكلا هلعافتف ءطقف اهنم ءزج عم الإ ءضامحألا

 رالودلاك ىرخألا تالمعلل سايق ةدحو دعي وهف .دوفنك تالمعلا يف بهذلا مدختسا

 .بهذلا نم ةميق اهنم لكلف «ينام الا كراماو يسنرفلا كنرفلاو يكيرمألا

 تالامعتسا هلو .اهل يطايتحاك لمعتسي ذإ «ةيلودلا ةراجتلا يف ىربك ةيمهأ بهذللو

 ديج لقان هنأ امبو ,يلحلا ةعانص يف مدختسي بهذلل يونسلا جاتنالا نم 90٠١ يلاوحف ءىرخأ

 .ةيئابرهكلا تالاصتالا يف لمعتسا دقف ءابرهكلل

 اهيف فشتكا ذإ ,ةيبونجلا ايقيرفا نم قأي همظعمو .ًاعفترم هرعس لعجت بهذلا ةردن نأ

 ءايقيرفا بونج ىلإ ةفاضإ بهذلل ةجتنملا لودلا مهأو م1687 ماعلا ف بهذلا تابسرت ىنغأ

 .ةدحتملا تايالولاو ءايسورو

 (خيراتلا يف ثادحا ةعوسوم)

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 -:لكش ىلع ةعيبطلا يف بهذلا دجوي )١(

 فاص لكش ىلع -أ

 .ىرخألا نداعملا تاماخ عم جزتمم لكش ىلع -ب

 اضل



 .تاطيحملا هايم يف دجوي -ج

 -:لكش ىلع يعيبطلا بهذلا رهظي ()

 تارك

 .زتراوكلا يف ةيندعم قورع لكش ىلع -

 .تيربلا ديدح نم لتك لكشب -

 وه يمطلا بهذلا (9)

 .ىصحلاو بارتلا عم نايدولا يف بسرت يذلا بهذلا وه ١-

 .نايدولا ىلإ لابجلا نم ءاج يذلا بهذلا وه -"

 .ريتما بهذلا وه -''

 (5"+١1)-ع

 .اهنزو ناك تدجو ماخ بهذ ةلتك ربكأ (8)

 مارغ وليك ١- ٠٠١

 مارغ وليك 0٠١ -'؟

 مارغ وليك *- 7٠١

 .لثم ىرخأ تاماخ عم ًادحتم بهذلا دجوي (0)

 .ةضفلا -

 :ساكتلا

 نك

 يلي امك لايمألاب مجنملا ةرفح قمع غلبي (0)
 حاو ليم -

 لايمأ ةرشف ع

 اليم شع حا +

 ضن



 .ىعدت قيقد لمر ىلإ نحطت يتلا تابسرتلا (0)

 بل طانمم ١-

 قدقذلا ىكدتد

 .ةلاخنلا ىعدت -'"

 .ةيئايميكلا داوملا عم بهذلا لعافت (6)

 .ًادبأ لعافتي ال -

 يوق هلعافت -

 .فيعض هلعافت -

 ل هتميق بهذلا دمتسا (9)

 تالمعلا مايق ةدحو -

 هنيزلل -

 ضارمألا مواقي هنأل -

 -:ةيوحن ميهافم ١'-

 فورحلا يف هقفاوي لعف دعب يتأي بوصنم هلضف ردصم قلطملا لوعفملا :فيرعتلا ١-

 .هب ظفلتلا يف هنم ًالدب ٍقأي نأ وأ هعون وأ هددع نيبيل وأ لعفلا ىنعم دكؤيل ظفللاو

 (ةيحت مهتييح) لثم هلعفل دكؤملا ردصملا -أ :هعاونأ -"

 (دهاجملا مادقإ تمدقا) لثم عونلل نّيبملا ردصملا -ب

 (نيتحيبست تحئبس) لثم ددعلل نيبطا ردصملا -ج

 -:ياي ام قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم هنأ يف همكح ىطعيو ردصملا نع بوني :هبئان -'

 (مارتحالا ّلك هتمرتحا) ردصملا ىلإ نيتفاضم ضعبو لك -أ

 ضيا



 (مالكلا نسحأ تملكت) :لثم ةفوذحملا ردصملا ةفص -ب

 (ًالالذإ هتضرو ًافوقو تمق) :لثم فوذحملا فدارم -ج

 (ليمجلا ريبعتلا كلذ ربعأس) ردصملا ىلإ ًافاضم نوكي نأ بلغيو ةراشالا مسا -د

 (يريغ هدهتجي مل اداهتجا تدهتجا) لثم ردصملا ىلع دوعي يذلا ريمضلا -ه

 اظوس تنذلا تدلح :لقم' هعلا ىلع لدن امو

 جتحت امهم) طرشلا ىنعم ديفت (امهمو) ماهفتسالا وأ طرشلا ىنعم ناديفت (يأو ام) -ز

 .(ريسأ ريست داو يأ) :(ختحا

 (ءاصفرقلا يطرشلا دعق) :لثم ردصملا عون ىلع لد ام -ح

 (ًءاصقإ كتيصقأ) :لثم ردصملا مسا -ط

 (ةدلج نينامث امهنم دحاو لك اودلجاف):ىلاعت لاق :لثم ردصم لا ددع -ي

 .مألا ةعاس ةشيع شعي م يأ (ملألا ةعاس شعي مل) :لثم ردصملا تقو -ك

 :هلعف فذح يذلا ردصملا -«

 (ملظلا ىلع ًاربص) :لثم :رمأ ىلع الاد بئانلا ردصملا ناك اذإ -أ

 هبيوو هسيوو هحيو كيو :يهو لامعتسالا يف اهلاعفأ تلمهاو ءاعدلل تعمس رداصم -ب

 .هلبو

 ىلع ةنيرقلا تلدو اهلامعتسا رثكو لاثمالا ىرجم ترج برعلا نم ةعومسم رداصم -ج

 (ةعاطو ًاعمسو ًابجعو ًاربصو هلل ًاركشو) (هللا ذاعمو هللا ناحبسو هلل دمح) :لثم اهلعف

 كيلاودو كينانحو كيدعسو كيبل :اهنم ةانثم رداصم -د

 :لثم هلبق ةلمج نومضمل ًادكؤم ِتأي ردصم -ه

 (ًاقح ىخأ اذه)

 ضك



 (ةتبلا اذه لعفأ الو)

 (ًاعطق يتيب اذهو)

 (ءادف امإو دعب ًانم امإف قاثولا اودشف) :لثم هلبق لمجمل ًاليصفت عقاولا ردصملا -و

 -:ةيوحن تاقيبطت -؟
 .بسانملا بارعالاب غارفلا ئلمب ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكأ )١(

 :ةرثن مهترثن (أ)

 .نيتحيبست ةالصلا ف تحبس (ب)

 .نيونتلا نع ضوع نونلاو ىنثم ةثأل دل بوصتقم م٠. لوعفم

 0 دبصن ةمالعو قلطم لوعفم :هللا ناحبس جر

 .فقا فقت امهم ()

 قلما ل وعر عم لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا :امهم

 ٌرتو اهدنع يل ناك وأ يتجهم ىوس يل ْنأك ّيتألا عادقا تمدقاو (ه)

 ددسلا قنالاو لوعفم : مادقا

 0 نونلاو...... هّنأل ءايلا ........... بوصنم قلطم لوعفم :نيترك رصبلا عجراو (و)

 ايقالت ال نإ ْنظلا لك نانظي امدعب نيتيتشلا هللا عمجي دقو (ز)

 ضخ



 -:يقأي اميف اهنم لك بصن ببسو .ةبوصنملا ءامسالا نّيِب (1)

 .ًاعدار ًابرض بنذملا انبرض -أ

 اريك اع نيمحملا تحي هللا نإ هد

 .روذبلا عاونأ دوجأب تامنود ةسمخ تعرز -ج

 .ًالداع ًافاصنإ ةأرملا مالسإلا فصنا -ء

 .نيتدجس ءالخلا ف تدجس -ه

 -:هعون نيبو ًاقلطم ًالوعفم يتأي امم ٍلاخ ناكم لك يف عض (؟)
 و

 ١ - قفانملا رقتحا 2571

 -:يقأي اميف هبئان وأ قلطملا لوعفملا نّيب (©)

 ًاميلكت ىسوم هللا ملكو :ىلاعت لاق -

 .ةدلج نينامث مهودلجاف :ىلاعت لاق -

 .ليما ّلك اوليمت الف :ىلاعت لاق -

 ردتقم زيزع ذخأ مهانذخأف :ىلاعت لاق -

 اروز لوقا نأ هللا ناحبس -

 -:ةيوغل ميهافم ع

 ٌرجلاو دوقلاو عفدلا تائيه يف لاقي )١(

 ,.همامأ نم هرج اذإ : هداق

 ضف



 .هئارو نم هعفد اذإ :هقاس

 .هسفن ىلإ هرج اذإ :هبذج

 .ضرألا ىلع هرج اذإ :هبحس

 فنعُي هعفد اذإ :هّعد

 .ءافجو ةدشب هعفد اذإ :هنبزو هزخنو هزهب

 .هدحب هيلع ضبقو ,هردص دنع هبوث هيلع عمج اذإ :هّببل

 .ديدش فنعب هدوقي ذخأو ًائيش هقنع يف ىقلأ اذإ :هلتع

 .ةظلغب هرجز اذإ :هرهن

 طخسب هافن اذإ :هدرط

 قفرب هعنم اذإ :هذص

 هبرضي وهو هعفد اذإ :همكلو هكصو ةخز

 .ءادنلاو ءاعدلا تاوصأ يف لاقي (؟)

 ءاعدلاب توصلا :فاتهلا

 زجارلا لوق دشنيو ... تيه ... تيه هل لوقت نأ ناسنالاب توصلا :تييهتلا

 اتهيلاهب ًاينعم ناك ول اتكساىركلا نأ ينباردقل

 .ثيدحلا يفو ءادنلاب حايصلا :ةمنجخجلا

 .مشُج يف حنجخجف زعلا تدرأ اذإ

 .ةباهألا كلذكو برشلا ىلإ اهئاعدل ليإلاب توصلا :ةأجأجلا

 .فلعلا ىلإ اهب ءاعدلا :ةأهأهلا

 بلحلا ىلإ اهب ءاعدلا :ساسبإلا

 زامحلا ءاعد :ةأسأسلا

 بلكلا ءاعد :ءالشالا

 اضفر



 ةجاجدلا ءاعد :ةجدجدلا

 :شوحولاو عابسلا تاوصأ يف لاقي (؟)

 هقوف ميثنلاو ليفلل ّيمصلا

 هنود تيهنلاو دسألل :ريئزلا

 بئذلل :ةعوعولاو ءاوعلا

 بلكلل : حابنلا

 هعوج دنع هتوص علعلتلاو روضتلا

 عاج اذإ :هل ءاغضلاو

 فاخ اذإ :هقوقولاو

 .ههرك وأ ًائيش ركنأ اذإ :ربرهلاو

 بلعثلل :عابضلا

 ريزنخلل :عابقلا

 .ةرهلل :ءاوملا

 زعملل :راعيلا

 رمنلل يه لب لاقيو اهساعُن يف اهتوص :ةرخرخلاو

 درقلل :كحضلا

 .هتوص مخرأ :يبظلا موب ثيللا موغبلا كلذكو يبظلل :بيزنلا

 ْذْخَألا دنع هروضت وه لب لاقيو بنارالل :بيغُضلا

 .هكحض يف هتوص ةياكح :بّدلا عاقهق :ليمش نبا لاق

 هبساني امو ءاطا تاوصأ يف لاقي (©)

 يراجلا ءاللا توص :ريرخلا

 شامق وأ قرو تحت هتوص :بيشقلا

 ضنر



 .قيضم يف لخد اذإ هتوص :قيقفلا

 .ءاملا يف زوكلاو ةرجلا توص ةياكح :ةقبقبلا

 .بارشلا اهنم جرختسا اذإ ةينآلا توص ةياكح :ةرقرقلا

 :بلحلا دنع نللا توص :يبحشلا

 .لوبلا توص :خيخشلا

 «تارشلا نايلخ ةوص:نقيشتلا

 -:ةيركف ميهافم -0

 ءاقشلا نأ امبو ءاقشلا بابسا ةلازإب ٍتأي ةداعسلا كاردإ ْنأ ىلع ةمئاق ةكرح يه :زبيهلا ١-

 .كلذ لك ضفرن نأ بجي اذل .ديلاقتلاو تاداعلاو ةمظنألاو نيناوقلاو دئاقعلا نم تآ مهيأر يف

 نأ انيلعف نيناوقلاب نوديقتي اوناك اذإو .دئاقعلا ضفرن نأ انيلع ةديقعب نونمؤي سانلا ناك اذإف

 الب سنجلا سرامن نأ انيلعف نوجوزتي سانلاو ... اذكهو ... ةمظنألاو نيناوقلاو تاداعلا ضفرن

 ةعراق ىلع مانن نأ بجي نحنف تويب يف نوماني سانلا ناك اذإو .لوألا ناسنالا لثم اذكه دقع

 وه مك ىفخي الو اذكهو اهسكع انيلعف ةفاظنلا ىلع نوظفاحي اوناك اذإو .ءالخلا يفو قيرطلا

 .ناسنإلاو عمتجملا ىلع ركفلا اذه رمدم

 -:ةيماعلاب ةباتكلا ىلإ ةوعدلا ٠-

 كلذو ميركلا نآرقلا ةغل ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا براحي يذلا برغلا اهساسأ ةماده ةوهد

 نأ بجي كلذل ةيفحتم مألا ةغللا حبصتو تاغل ىلإ روطتت نمزلا رورم عم تاّيماعلا لك نأل

 لوق كلذ قادصمو ةحيصفلا ةغللا ظفح ميركلا نآرقلا نأ ملعلا عمو .ةوعدلا هذه براحت

 تاوعد اهرعشو ةيبرعلا ىلع ةرماؤم لا نمو «نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإإ+ هللا

 .يلامجلاو يركفلا هفارحنإو برغلا قوذ نع ةروص وه يذلا لسرملاو رحلا رعشلا

 ع



 (هلجأل لوعفملا) -#

 (حيبذلا يشبحلا)

 ٌبضخم ديدحلا دذحالف ثتزح

 الف ًاينح ًاقفصم ٌحيصي ىرجو

 هب تَصقِر هجور ٌةوالح اولاق

 هباذإف  ىضفق هكنود تاهيه

 ىلخلا فلتخم روزحف هباذاو

 يهريف ءهايعلا هيذجيف ودعي

 ٌبلقتُمهنئامدب قفدتم

 هحور ةوالح نعدنحت ةهبتاذعأ

 ظمتتم مف يف ةلحلانا

 ىلع تماق يتلاديعلا ةحرف يه

 -:ناقوط ميهاربا

 ٌبلاغأو حاتملاردقلانم ل ىضمأ

 ٌبنغضخم حيبذلاّر هن االو مدب

 ٌبكدتت ّيضطخخالو غوري صب

 بذكت ٌةينملا ُمأ ٌحالسلا ّناخ

 ٌبرَتُيو رات قٌّرشُي قعص

 ٌببصتت ةروتوم ٌةِِكزو

 ُبرهتف ةةيحلاب رفضظي ُداكيو

 ٌبلثوتم هئامدب قسلعتم

 ُبُكسَت ٌةيحضلا ام َبيشيل ًاهرش
 بتيط ديع ٌلككو .ةايحلا ملأ

 ىقلتو ءًاقيقر مسجلا فيعض اهيف أشنو سلبان ةنيدم يف م0١11 ةنس ناقوط ميهاربا دلو

 ةسردم ىلإ لقتنا ىمظعلا برحلا تهتنا امو سلبان يف ةيداشرلا ةسردم لا يف ةيئادتبالا هسورد

 .ةيكيرمألا ةعماجلا ىلإ اهنم مث تاونس سمخ اهيف ىضقو ًايلخاد ًاذيملت سدقلا يف نارطملا

 ضيع



 عيب يف اومهاس نيذلا ةرسامسلاو دوهيلاو نيرمعتسملاو نطولا ءادعا ةعفادم ءاول عفر

 .ملألاو ةروثلاب ًالفاح ًاريثك ًارعش نييعفنلاو ةنوخلا يفو دالبلا

 يف ملق بحاصك هرود ىدأو نطولا ريصم فرعو بيغلا فرشتسا ينيطسلف رعاش وهف

 .م٠1955 ماع فوتو .ريصم لا اذه نع عافدلا

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 -:رعاش ناقوط ميهاربا )١(

 .يقارع -

 .يروس -

 .بعشلا ىلإ اهيف زمري حيبذلا يشبحلا ةصق (0)

 .رامعتسا نم هل ىرج امو يقارعلا -

 .اسنرف نم هرامعتساو يروسلا بعشلا -

 .هيلع دوهيلا ءادتعاو ينيطسلفلا بعشلا -

 -:رعاشلا دصقي ْنَم دعيف .يشبحلا اذه حبذي ديعلا لجأ نم (؟)

 .برعلا تاريخو نيطسلف عالتبا يف يزيلجنالاو دوهيلا ديع -

 .ةقيقحلا ىلعركشلا ديع ما -

 .هيلإ يمتنت يذلا يبدألا نفلا ىلإ رشأ بدألا نونف نم ةديصقلا (©)

 .يزمرلا ينطولا رعشلا -

 :تانشاش ركل

 نأ دهاشملا نظ رثأ يأ حيبذلا ةبقر ىلع الو مد رثا حالسلا ىلع دبي مل امدنع (0)

 اضفإ



 .فدهلا ناخ دق حالسلا نأ -

 .توم الف بذكت ةينملا -

 .ًاسأر رثألا دبي ل حالسلا ءاضم ةدش نم هنأ مأ -

 حيِحَص يلاتلا تيبلا يف درو امك هنأب حبذلا دعب حيبذلا يشم ليلعت وه (5)

 برطي صقر لك ام مهتبجحأف هب تصقر هحور ةوالح اولاق

 لوح ةرئاد عض .... توملا عم حيبذلا رئاطلا راص فيك ةيلاتلا تايبألا دحأ يف روص (0)

 .حيحصلا تيبلا

 ببصتت ةروتوم ةيكزو ىطخلا فلتخم روزي هباذإو -أ

 برهتف ةيحلابرفظي داكيو يهتريف ءايعلا هب ذبحيفو ودعي -ب

 ٌبلُقُت ٌةقيقحلا هيف قطنم مك هحور ةوالح ىعدب هباذعأ د

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« وأ ” ةراشإ عض ةيلاتلا تائفلا ناقوط ميهاربإ براح ()

 .نوينامثعلا كارتالا -

 .نويسنرفلا -

 .دوهيلا -

 .يزيلجنالا بادتنالا -

 :ةرسامسلاو ةتوخلا نم .نظولا ءادغا-

 ةنس ناقوط ميهاربا دلو (9)

 م0١11 ةنس

 م١٠16 ةنس

 اضف



 -:زهاني رمع نع ناقوط ميهاربا تام )٠١(

 ًاماع نيعبرأ -

 ًاماع نوتس -

 ًاماع نوثالثو ةسمخ -

 .ةيكيرمألا ةعماجلا نم جرخت )1١(

 م١1 ةنس

 م0 ةنس

 م15 ةنس

 -:ةينفلا ناقوط ميهاربإ رعش صئاصَخ نم )1١(

 .ةروصلا حوضوو ريوصتلا ةقد -

 لاخلا تيمنم

 .ظافلألا ةقر -

 .يناعملا حوضو -

 :ءاكيالاو ةهرلا +

 :تيكازتلا هناك

 .ةغللا بيرغ ىلإ هئوجل -

 .ةيلاتلا تاملكلا ىنعم ام (1)

 ضل



 .ةيحص ةيحان نم ناقوط ميهاربإ ناك )١5(

 .ندبلا حيحص ةينبلا يوق -

 .ًاضيرم ةينبلا فيعض ناك -

 .اظشو اناسنا ناك

 يتلا ثادحألا مهأ يه امف هرعش يف هيلع رثأ ناقوط ميهاربإ اهشاع يتلا ةرتفلل ناك (10)

 .رثؤم لا ثدحلا مامأ * وأ ” ةراشإ عض .هيلع ترثأ

 .يزيلجنالا بادتنالا -

 .نيطسلف ىلإ مهترجه مث ضرألا ىلع دوهيلا ءاليتسا -

 .ودعلا عم نينواعتملا ةنوخلاو ةرسامسلا -

 .ةلازهو هضرم -

 5 3 اه لك د

 -:ةيوحن ميهافم -"

 يف هكراشيو لعفلا ثودح ببس ىلع لدي يذلا ردصملا وه هلجأل لوعفملا :فيرعتلا ١-

 .لعافلاو تقولا

 :هماكحأ -"

 ماللا اهنمو ليلعتلل ةديفم لا رجلا فورح نم فرحب هرج زوجيو ةرشابم هبصن زوجي -أ

 .ًابوصنم ناك اذإ الإ هلجأل ًالوعفم برعي ال هنكلو .نمو

 .هلجأل ًالوعفم نكي مل ليلعت ريغل ناك اذإف .ليلعتلا ىلع لدي نأ يغبني -ب

 (ةرئاطلاب ترفاس ملعلل ًابلط) :لثم هلماع ىلع همدقت زوجي -ج

 .دحاو ىلع رصتقي لب ددعتي ال هلجأل لوعفم ا -ء

 -:ةلثمأ

 .هيقفلل ًامارتحا ٌءابطخلا ماق -
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 .هيقفلا مارتحال ءابطخلا ماق وأ -

 .هيلع ًانانئمطا وأ هيلع نانئمطالل لفطلا تمزال -

 .«توملا رذح مهناذأ يف مهعباصأ نولعجي» ىلاعت لاق -

 .ارجضتم الو ًامأ ًايكاش ال ًةبحم سوفنلا يف يسفن تعزو -

 :ىلاعت لاق -

 «هللا ةاضرم ءاغتبا مهلاومأ نوقفني»

 :قدزرفلا لاق -

 معستبي نيحالإ|مملكياملف هتتباهم نم  ىضغيو ًءايح يضغُي

 -:ةيوحن تاقيبطت -
 .ةيلاتلا صوصنلا يف هلجأل لوعفم لا نيع )١(

 .ىلاعت هلل ةعاط بيبطلا ىلإ يمأ تذخأ -أ

 .هتيبرتل ًامارتحا يبأ يلجر تلسغو -ب

 .اهب ًةمحر اهبعالأ يتنبا تلمحو -ج

 «قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو» :ىلاعت لاق -ع

 -:مالسلا هيلع لاق -ه

 موي يتمأل ةعافش وعد تأبتخا يناو .هل بيجتساف .هتمأ ىلع اهب اعد ةوعد يبن لكل نإ

 .ةمايقلا

 ًاراسكناو َةلذ نوراوتي ًاعايج ًاموق ءارعلا قوف نإ -و

 .ةيلاتلا لمجلا يف بسانم لا اهعضوم يف ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك عض (0)

 .ًابلط - ءاغتبا - ًانوص - ًاميظعت - ًاعافد - ةبغر

 فشلا ندد نولجع تاهزنتم ىلإ تجرخ (أ)

 نابل



 .هللا اضرل ............ فرصلاو وحنلا يف بتكا (ب)

 :نايبلل وسما ًادحأ بتغت ال (ج)

 .هلهأو هقفلل............. ءاهقفلا مركت (د)

 .مهليلضت.......... سانلل دولا رهظي قفانملا (ه)

 نطملا نفد دودحلا ىلع دونجلا طباري (و)

 .نيزئافلل ًاماركإ لفحلا ُثمقأ -أ (5)

 ًاريبك ًاماركإ يقيدص تمركأ -ب

 -:يلي اميف بارعإلا لمكأ (©)
 ملعملل ًامارتحا ُثمق -أ

 0 بوصنم هلجأل لوعفم :ًامارتحا

 .مكءاكرشو مكرمأ اوعمجا -ب

 .قيرفتلل فلألاو...... لعاف ريمض واولاو نونلا فذح....... ينبم رمأ لعف : اوعمجا

 3*2 هيلإ فاضم ريمض مكو........... هب لوعفم :مكرمأ

 م ًءايح يضغي -ج

 210 بوصنم ............ لوعفم :ًءايح

 .توملا ّرذح مهناذأ يف مهعباصأ نولعجي :ىلاعت لاق -د

 .... لصتم ريمض ةعامجلا وأ99.................... ةمالعو عوفرم عراضم لعف :نولعجي

 2ظ159 لوأ هب لوعفم :عباصأ

 5 رج لحم يف لصتم ريمض مه

 لصتملا ريمضلاو .......... رورجم مس... رج فرح :مهناذأ يف

 نيك



 فاضم وهو ............... هلجأل لوعفم :رذح

 10 رورجمو راج : دئاقلل

 23ظ#**ظ*98*5 رورجم مساو رجح فرح :مارتحال وأ

 .ةفاضإلاب رج لحم يف دونجلا ماقب ناقلعتم

 .ةلفغلا ًةيشخ ليللا لاوط نآرقلا تأرق -و

 -:ةيوغل ميهافم -ع

 تاوصألا يف لاقي -أ

 ملقلاو بابلا ريرص خيرلا ريزه

 حاتفملاو لفقلا ةلقلق دعرلا ميزه

 لعنلا قفخ نجلا فيزع

 ريعبلا بان فيرص رَّجّشلا فيفح

 هدب ِق حفانلا ءاكم اًحرلا ةعجعج

 اناكيثلا



 لبطلا بادرد يلحلا ساوسو

 .ةكرتشملا تاوصألا يف لاقيو -؟

 .بارشلاو ردقلا نايلغ توص :شيشنلا

 .سوقلاو ىلكثلا توص :نينرلا

 .لحنلا ريدهو رحبلاو دعرلا توص :فيصقلا

 عدفضلاو جاجدلا توص :قيقنلا

 .ءاما عرج توص ةياكحو لحنلا توص ةياكح :ةرجرجلا

 .ساطرقلاو .ءسبايلا دلجلاو ,حالسلا توص :همقمقلا

 .رضتحم لا ردص يف سفنلا ددرتو ردقلا نايلغ توص :ةرغرغلا

 ءاشلاو ءاسنلاو جيجحلاو دعرلا توص :جيجعلا

 .هب رفزف ًامغ هردص ألتما اذإ بوركملاو رامحلاو رانلا توص :ريفزلا

 .عردلاو ديدجلا بوثلاو ساطرقلا ةكرح توص :ةشخشخلا

 .سرفلاو دعرلاو .ةأرملل ديدشلا توصلا :قلّصهصلا

 .لجالجلا ةكرحو دعرلاو عبسلا توص :ةلجلجلا

 .ةيحلا ةكرحو ءرئاطلا حانجو ءناصغألا ةكرح توص :فيفحلا

 .ريماسملاو مهاردلاو فيسلاو ماجللاو ديدحلا توص :ةلصلصلاو ليلصلا

 .ضوعبلاو بابذلا توص :نينطلا

 .هيلع ام هلقثأ اذإ لجرلاو لمجلاو ةقانلا توص :طيطألا

 .لعنلاو بابلاو تسطلاو ريرسلاو ملقلا توص :ريرصلا

 -:اهظفل نم اهل دحاو ال عومج -'

 بياعم ا ءاَسْنلا

 ديلاقملا ليإلا

 انتر



 (ةقرخلا بايثلا) طيطامشلا ليعلا

 ديدابعلا ءابضلا ىهو دوعلا

 ليبابألا ءلحنلا عامج يهو شئاحلاو روّضلا

 ريكاذما يواسملا

 .قرعلل ناسنإلا مسج يف ذقانملا يهو :ماسملا نيباخلا

 .قرو هنم نال ام :نطبلا قارم حدامملا

 حباقملا

 8ع



 (هعم لوعفملا) -60

 ةيومدلا ةرودلا

 (يزيلجنإلا يفراه ميلو)

 ,ةعبر ناك هنأب هفصو نكمي نكلو .ةماقلا ليوط يفراه نكي مل :هلوقب يربوا نوجد هفصو

 ناحفطت داوسلا ٍتديدش نيترودم نيتريغص نينيعو نوللا ةينوتيز حمالم اذ .هجولا ريدتسم

 .ًامامت ضيبأ هنكلو ًامحاف دوسأ هرعش ناكو .ءاكذلاب

 نوتسكلوف ةدلب يف يفراه ميلو يزيلجنإلا بيبطلا دلو .م1017/8١ ةنس ناسين لوأ يف

 تاكرح نع هباتك هرشن دعب .م178١ ةنس ةيومدلا ةرودلا فاشتكا ىزعي هيلإو .,تنك ةعطاقمب

 غلب ام مث .جديربمكب سوياك ةيلك يف سرد .ةحفص نيعبسو تس يف عقيو .مدلاو بلقلا

 .بطلا ملعتيل ةيلاطيالا يووداب ةنيدم ىلإ هدلاو هلسرا هرمع نم نيرشعلا

 ماقأف ًارهام ًابيبط م701١ ةنس ارتلجنا ىلإ اهدعب داع تاونس سمخ ةنيدملا هذه يف يقبو

 ىلع ١709 ةنس لصحو بطلا ةيلك ةرادا يف وضعك ١707 ةنس ناريزح يف لبقتسأ دقو ندنل يف

 أدب م1517 ةنس يفو ويمولوترب ىفشتسم يف اهسفن ةنسلا يف بصنملا لغش مث بيبط بصنم

 تاكرح لوح هئارآو هتايرظن ىلإ ىلوألا ةرملل اهيف حلم ءابطالا ةيلك يف تارضاحم ةلسلس ميدقتب

 مهنيب ناكف .موقلا ةداس نم هداورو هاضرم رثكو .هترهش تدادزا ءانثالا هذه يفو .مدلاو بلقلا

 كلملل صاخلا بيبطلا ناكو .ءاضقلل ىلعألا سيئرلاو تادروللا سلجم سيئر نوكياب سيسنرف

 سوتيفرسف ةنمزألا مدقأ ذنم تفرع مدلاو بلقلا ةكرح نا .لوألا زلراشت كلمللو ,لوألا سميج

 .اهفصوو قورعلاو ةدروألا يف تامامصلا سويفلس فشتكا امك نيتأرلا ربع مدلا ةرود نع بتك

 هنأ يهف لقحلا اذه يف يفراه ةمهاسم امأ
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 لاقف هلصاوي نأ سويفلس عطتسي مل يذلا لمعلاو هكرتي نأ سوتيفرس رطضا يذلا لمعلا لصاو

 .بلقلا ىلع ديدج نم دوعيو ءبلقلا نم مسجلا ءازجأ لك ربع لصاوتم ليس يف يرجي مدلا نأ

 هيلع مدلا يرجي بلقلا اذه يخرتسي امدنعو .ًاجراخ مدلا عفدي بلقلا صلقت نأ ًاضيأ لاقو

 نم  رسيألاو نميألا نيبناجلا نيب ةقالع ال نأ رهظأ امدنع سونيلاج ةيرظن تفقوت دقو هألميو

 .نيتئرلا لالخ نم الإ بلقلا

 يف هتدايع ىلإ داع دقو ايلاطيا رازف ةيبوروألا ةراقلا ىلإ لحترا م17779 م1779 ةنس يفو

 ناكو .ادنلتكسا ىلإ هتالحر ىدحإ يف لوألا زلراشت كلملا قفارو م1777 ةنس ةياهن يف ندنل

 كلما عم هدوجو ءانثأ يفو .دروفسكا ىلإ هعبت مث (ليفجدا) ةكرعم يف هقفار يذلا صاخلا هبيبط

 ىلإ داعف ءسكافريف درولل ةنيدملا تملستسا م1147 ةنس يفو .نوترم ةيلك ىلع ًاميق نيع اهيف

 .بيبطتلا ةنهم رجهو ةيمسرلا هبصانم لك نم لاقتسا دقو «نيتسلاو ةنماثلا غلب دق ناكو :ندنل

 هب موقي ناك يذلا لمعلا امأ هئاقشأ نم رثكأ وأ دحاو عم يملع لمأتو ةلزع ةايح ايحي حارو

 قئادح لوألا زلراشت كلملا عضو دقو .دلوتلا عوضوم ةسارد ناكف دروفسكا يف ةيسيئر ةروصب

 صوصلا ومن لوح هتارابتخا بقاري ناك اهيفو هتارابتخا تحت تروك نوسردنو يف ةيكلملا نالزغلا

 ًاددع يفراه عمج دقو .يرشبلا بلقلا تاكرحب همامتها نع لقي ال مامتهاب ضيبلا ةرشق لخاد

 نذألا عم تاطوطخملا ىلع لوصحلا يف جروج حجنو تامولعم لاو تاظحالملا نم ليلق ريغ

 .ةطوطخم اهئاقبإ وأ اهعبطب

 دلوتلا) ناونعب يفراهل ًاباتك م١10١ ةنس تنأ جروج رشن نأ لمعلا اذه ةصالخ تناكو

 هتيرظن امأ .نيعبسلاو ةثلاثلا غلب نأ دعب .ةيملعلا يفراه لامعأ رخآ نم كلذ ناكو (يناويحلا

 ءاملع عيمج لبق نم ماع هجوب تلبق دقف ةيومدلا ةرودلا لوح

 انيك



 .ءابطألا ةيلكل انيتو بختنا م110١ ةنس يفو مرك ثيح جراخلاو ارتلجنا ٍق نيروهشملا حيرشتلا

 .م1701/ ناريزح ا" يف هتافو تناكو ميركتلا اذه ضفر هنأ الإ

 ١01 - ١0/8 ص .خيراتلا ثادحأ يف ةعوسوم . خيرش وبأ بيذ رهاش .د

 -:باعيتسالاو مهفلا

 :نفتكا قم لوأ نييفنلا قا نيتك ١

 .ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا ١-

 .ىربكلا ةيومدلا ةرودلا -"

 .نيتأرلا يف مدلا ةرود -"

 -:ةيومدلا ةرودلا فشتكم وه يفراه ميلو -"

 .ىربكلا -

 .ىرغصلا -

 .ىطسولا -

 .ةنس يفراه ميلو دلو -*

 ما

 ما

 م17

 -:يفراه ميلو -؛
 .حيرشت ماع ١-

 .حارج بيبط -؟

 .ءايزيف طاع -

 .نطاوم يراه ميلو -0

 ؟1/



 .يسنرف ١-

 يزيلجنا 5

 .يلاطيا -"

 بطلا يفراه ميلو سرد نيا -1

 ايلاطيا يف -

 اكيجلب يف -

 اذنك ف -

 .نيتئرلا ربع مدلا ةكرح نع بتك نم لوأ نم -

 .سونيلاج -

 طارقبا -

 سوتيفرسف -

 .قورعلاو ةدروألا يف تامامصلا فشتكم -/

 يراه -

 سيفنلا نبا -

 سويفلس -

 .صاخلا بيبطلا يفراه ميلو ناك -9

 لذألا نيسيح ةلمللا

 لّوَألا زلراشت كلملل -

 .ركذ ام لك -

 .ةحيحصلا ةباجإلا لوح ةرئاد عض هتيرظن يف يفراه لوقي )٠١(

 ديدج نم دوعيو بلقلا نم مسجلا ءازجأ لك ربع لصاوتم ليس يف يرجي مدلا نأ -أ

 يخرتسي امدنعو ًاجراخ مدلا عفدي بلقلا صلقت نأ لاقو .بلقلا ىلإ

 اناني



 .هؤلميو هيلإ مدلا يرجي بلقلا

 .رسيألاو نمألا نيبناجلا نيب ةقالع ال نأ لاق -ب

 .ةيمسرلا هبصانم لك نم لاقتساو دعاقت ةنيعم ًانس غلب امدنع )1١(

 ًاماع نيعبس غلب ا -أ

 .نيتسلاو ةنماثلا غلب امدنع -ب

 .نينامثلا غلب امدنع -ج

 .ةينفلا هلامعأ رخآ تناك هرمع نم ةنس يأ يف )١1١(

 .نيعبسلاو ةثلاثلا يف -

 .نيعبسلا يف -

 نينامثلا يف -
 .هلامعأ رشنب نذألا ذخأ يذلا ماعلا مسا ام (1)

 وك جروج#

 زلراشت دراوه -

 تنآ جروج -

 م١10١ ةنس تنآ جروج ةطساوب يفراهل رشن يذلا باتكلا مسا ام )١18(

 يناسنالا دلاوتلا -

 تارشحلا رثاكت -

 ةيومدلا ةرودلا -

 .يناويحلا دلوتلا -

 -:ةيوحن ميهافم ١-

 ام وأ لعف اهيف ةلمجب هقوبسم عم ىنعمب واو هلبق هلضف مسا هعم لوعفملا :فيرعتلا )١(

 رخآ مساب اهدعب يذلا مسالا نارتقا ىلع ًاصن لدت واولا كلتو .ههبشي

 اككا



 .ثدحلا يف لوألل يناثلا ةكراشم عم ثدحلا لوصح نمز يف اهلبق

 مكءاكرشو مكرمأ اوعمجا :لاثم

 ةينبألاو ترس

 ًالئاوو كلام

 رشنلاو تنأ فيك

 ًاديزو تنأ ام

 ىنعملا يف داسف فطعلا نم مزل اذإ هعم لوعفم هنأ ىلع هبصن بجي (أ) -:هماكحأ )١(

 ءامسألا لكو ةينبألا بصن زوجيو ءريمضلا ىلع ةينبالا فطع زوجي ال ذإ) (ةينبألاو ثرس) لثم

 ترس ) انه هريدقت ماقملا مئالي فوذحم لعفل هب لوعفم اهنأ ىلع عم ىنعمب واولا دعب

 .نيتلمج فطعل واولا حبصتو (ةينبألا تيذاحو

 .لاحلل وأ فطع فرح واولا تناك فطعلا يف ىنعملا دسفي مو ةيعملا حصت مل اذإ (ب)

 نوكي نأو (ًاديزو ّياع راس) لثم همات هلبق ةلمجلا نوكت نأو هلضف نوكي نأ بجي (ج)

 .ًاريمض ال ًاحيرص ًامسا هعم لوعفملا

 -:ةيوحن تاقيبطت
 .ةبسانملا تاملكلا وأ ةملكلاب غارفلا َيلمب ةيلاتلا لمجلا بارعا لمكأ )١(

 :ةينبألاو ترس (أ)

 0 عفر لحم يف........ لصتم ريمض ءاتلاو رهاظلا.............. يضام لعف :ترس

 عم ىنعمب :واولاو

 ريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم هبصن ةمالع......... هعم لوعفم :ةينبألا

 لكلا



 دربلاو تنأ فيك (ب)

 ادتبم عفر لحم يف ينبم لصفنم ريمض :تنا

 0 :واولاو

 00 هبصن ةمالعو بوصنم......... لوعفم :دربلا

 انويعلاو بجاوحلا نججزو ًاموي نزرب تايناغلا ام اذإ (ج)

 000 ىنبم طرشلا ىنعم نمضتي فرظ : اذإ

 هدئاز : ام

 قوكذملا ةريهفت تنم لعفل لعاف : تايناغلا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض ةوسنلا نون نونلاو.............. يضام لعف زرب :نزرب

 5121 ةيريسفت ةلمجلاو

 .فطع فرح واولا : نججزو

 يداه لعق : حز
 لعاق.......... لحم يف لصتم ريمض هوسنلل :نونلاو

 م بوصنم.......... لوعفم :بجاوحلا

 فطع فرح واولا :نويعلاو

 قالطألل فلل ل... بجاوحلا ىلع فوطعم :نويعلا

 مكءاكرشو مكرمأ اوعمجا (د)

 ............... ريمض واولاو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :عمجا

 هيلإ فاضم...... لصتم ريمض فاكل هب لوعفم رمأ :مكرما

 ةيعملل :واولا

 111110 ا هكعم لوعفم :ءاكرش
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 .ةيعملل نوكت نأو فطعلل نوكت نأ زوجي يتلا (واولاو) ِتأي اميف ةيعملا واو نيع (؟)

 .رجفلا عولطو حيوارتلا تيلص ١-

 .بعلملا يف تابلاطلاو ةبلطلا فقو -'

 .دئاقلاو ةفاشكلا راس -

 .يداولاو ىليل تشم -ع

 .هبارعإ يف هلبق امل هعابتأ بجي يذلاو (واولا) دعب هبصن بجي يذلا مسالا نيع (؟)

 .نوملسملا رصتناف نيطح دنع نامورلاو نوملسم لا لتتقا -أ

 .تبعت امو بعت امف .ليللا ةليط هيقفلاو تسلج -ب

 .لئاوو هللا دبع امهعبت مث .مزاحو ردان قباست -ج

 .رهنلاو ترس -د

 -:يلي ام برعإ (ع)

 .نيبد ىلإ ةلحر يف بعصمو دّيسأو دمحأ بهذ -أ

 .سمشلا بورغو مئاصلا رطفا -ب

 -:ةيوغل تاقيبطت
 ءايشألا ميسقتو عيطقت يف لاقي ١(

 بيجلا باج مُحَّللا رح *

 رْيَسلا لق فوصلا رج *

 لعنلا اذح رعشلا ٌضق

 لبحلا قذح رَّجّشلا دضع

 اذكر



 ديدحلا حلف

 بطرلا تابنلا دضخ

 سبايلا تاننلا دصح

 بوثلا عطق

 مركلا بضق

 بنعلا فطق

 لحنلا مرج

 ملقلا ىرب

 ... رسكلا ميسقت يف لاقي ()

 ربجلا دعب هرسك اذإ مظعلا مطح نينارلا بش

 نكرلا ّدَه فْنألا مشه

 لبجلاو طئاحلا كد نسلا مته

 رجحلا متر قّنعلا صق

 ايطحلا فرق رْمّظلا مصق

 نصغلا رصه ءاضعألا ضقضق

 ةيحلا سار خدش بصقلا مضه

 زبخلا درث غامدلا نع ةماهلا فقن

 ديرثلا مشه ضيبلا صقف

 رسُبلاو خيطبلا خضف لصبلا غرف

 ثيللا لاق رطعلا كهس ىونلا خضر

 هقحست مث .هايإ كرسك :كهسلا ديبهلا دبه

 ضن



 سبايلا ءيشلاب بطرلا ءيشلا كخضف :غلثل متخلا ٌضف

 غامدلا جشلا غلبي ىتح حبشلا :غمدلا بجلا ضر

 َىَلَحلا مصخ
 ًامشه هنطاب ىلإ فنألا رسك :مغدلا

 .هتسيرف مضهي هنأل دسألا ءامسأ نم وه يذلا مصيهلا :قتشا هنمو رسكلا :مصهلا

 -:ةيركف ميهافم

 -:ميهافملا ةتزجتو ةيراطشنالا

 ًايملاع ًاركف نوكي نأ ىلع ةردقلا نيبو هنيب لوحت يتلا يبرغلا ركفلا صئاصخ زربأ نم نإ

 لصف ءايشألا نيب لصفت يهف .رومألا أزجي هنأ كلذو .ةيراطشنالا وأ ميهافملا ةتزجت وه ًايناسنا

 وهف .لماكتلا وأ نزاوتلا وأ ةمءاوملا لبقي ال وهف هتعيبط يف ًادادعتسا وهو «ةفلاخملاو ضراعتلا

 الف تايبيغلا ضفريو سوسحملا رقيو ءحورلا ضفريو ةداملا لبقيو .نيدلا ضفريو ملعلا لبقي

 ...حورلاو مسجلا نيب ًاعارص كانه لب .مسجلاو سفنلاو ةداماو حورلا يقالت يف هيدل ناكم

 -:خيراتلا ريسفت يف يبرغلا يملعلا جهنم لا داسف

 رومأ ةلمج ىلع داسفلا موقي

 هيوشتلا ١-

 ليمجتلا ا

 هتزجتلا -

 لامهالا -ع

 ىَرْبُحلا تايرتفملا نمو

 انا



 .ةيمالسالا تاحوتفلل ًايساسأ ًاعفاد ةمينغلا رابتعا ةلواحم ١-

 .ةيضرأ ةوعد اهرابتعاو ءامسلا نع ةيمالسإلا ةوعدلا عطق -"

 .فيسلاب مالسإلا راشتنا ةيرف -"

 .برعلا خيرات وه مالسالا خيرات رابتعاو مالسإلل يموقلا ريسفتلا -ع
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 سماخلا لصفلا

 (لاحلا)

 (نيفوفكملل لمألا ديعت ةيعانطصا نيع)
 /١ ددعلا يبرعلا ةلجم

 م8١٠1 - ه5179١ بحجر

 .ندنل طسو يف ىفشتسم يف نيضيرمل نيتيعانطصا نينيع هبيكرت نم ايناطيرب يف ءاملع نكمت

 ةروطتم تاجالع داجيإ يفو نويعلا جالع يف ةصصختملا ةيبطلا طاسوألا ىدل لمألا راثأ ام وهو

 .ىمعلا عاونأ ضعبل

 نيعلا نإف .نيتيلمعلا نيتاه ءارجا نالعإرثأ نيصتخم لا نم ةعومجم تاقيلعتل ًاقفوو

 ةجيتن رصبلا نادقفب اوبيصا نيذلا صاخشألل ةيؤرلا ةدوعل حجانلا لحلا لثمت امبر ةيعانطصالا

 .ةيثارو ضارمأل

 ديدجلا يجالعلا كينكتلا ورجأ ندنل يف نويعلل زدليفروم ىفشتسم يف يبط قيرف ناك

 .جالعلا نم عونلا اذه نع ةيبط ةسارد نم ءزجك ءامهرمع نم نيسمخلا يف نيباصم نيلجر ىلع

 .ضرغلااذهل ةجتنملا ةيعانطصالا نيعلا بيكرت ربع

 تاريوطتلاو ثوحبلا نم ةليوط ةرتف دعب ةديدجلا ةيعانطصالا نيعلا هذه تجتناو

 اريماك دوجو ىلع دمتعت ةينقت يهو .ةيكيرمالا 5620020 51856 تياس دنكس ةكرش ةطساوب

 .ةيجاجز ةراظن يف ةتبثم

 - نويعلا بط - بطلا لاجم يف نيثحابلا ضعب نم رذحب تلبوق ةديدجلا ةينقتلا هذه

 ىلإ يدؤت دق ةليسولا هذه نأ ديكأت ىلإ ةيعانطصالا نيعلل ةجتنملا ةكرشلا نم نيلوئسم اعد امم

 م كلذ نأ الإ .ةيلاع ةءافكب رصبلا ةداعتسا لفكت اهنأ يأ «ةيؤرلا نم ىساسا ىوتسم ةداعتسا

 يف تلاز ام جئاتنلا نأ ديكأت نم ءاربخلا عنمي
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 نيعلاب جالعلا فدهي ىلوألا هتاوطخ يف لاز ام يجالعلا بولسألا اذه نأل .رابتخالا روط

 ةيكبشلا باهتلاب ةباصإلا ةجيتن ىمعلاب اوبيصا يذلا صاخشألا ةدعاسم ىلإ ةيعانطصالا

 يدؤت دقو ةيكبشلا يف رثؤت يتلا ةيثارولا نيعلا ضارمأ نم ةعومجم نع ةرابع وهو .يغابصلا

 .رصبلا نادقف ىلإ

 نيباصملا ىدل ٌصخش دق ضرملا نوكي نأ دعب ةداع تاونسلا نم ددع ربع ضرملا روطتيو

 نم حوارتي ايناطيرب يف ضرملا اذهب نيباصملا ددع نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو ةلوفطلا ةلحرم يف هب

 .صخش فلأ ٠0 ىلإ ًافلأ ٠

 نمو - ال مأ ةيؤرلا ىلع نيضيرملا دعاس دق جالعلا ناك اذإ ام دعب فورعملا نم سيلو

 ةيفافك ةروص ديدحت يف طقف لثمتيس جالعلا نم عونلا اذه هزرحيس حاجن يأ نأ حجرملا

 .مهلؤافت نع اوبرعأ ءابطألا نأ الإ رونلاو ةملظلل

 نيتيعانطصالا نينيعلا ةعارز نم حاجنب نكمت يذلا بيبطلا (زوركاد نودنل) ناكو

 الك يف حاجنب تعرز ةزهجألا نأ :فاضاو .ريثم جالعلا نأ نيتلمعلا ءاهتنا دعب دكأ دق نيضيرملل

 ةصصختم ا ةيملعلا تالجملا نم ددع يف رشن يذلا ريرقتلا نكل .ءافشلل نالثامتي امهناو نيضيرم ا

 ةبرجتلا نأ حضوأ (يس يب يب اهنيبو ةيريخلا عقاوملا نم ددع هتمجرت ترشنو) نيرهش وحن لبق

 ءاجرأ يف نيرخآلا ىضرم لا نم ددع ىلع اهؤارجا مت لب نييناطيربلا نيضيرم لا ىلع طقف رصتقت مل

 .ابوروأ

 ةراشإ لسرت اريماك لالخ نم (ةيناثلا سوجرا) مساب هفورعملا ةيعانطصالا نيعلا لمعتو

 طبريو نيعلا يف عرزي ةيئابرهكلا باطقالل حولو .رغصلا قئاف ينورتكلا لبقتسم ىلإ ةيكلسال

 ةيقبتملا ةيكبشلا باصعأ طيشنت ىلع لمعت يهف ةيئابرهكلا باطقألا ىلإ ةبسنلاب اما .ةيكبشلاب

 .خملا ىلإةيرصبلا باصعالا ربع ةراشالارورمب حمسي امم
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 باعيتسالاو مهفلا )١(

 جلاعت ةيعانطصالا نويعلا (أ)

 نويعلا ىضرم عاونأ لك -

 نويعلا ضارمأ عاونأ ضعب -

 .ًانيعم ًاعون الإ جلاعت ال -

 .نوناعي نم ةيحارجلا ةيلمعلا دعب نويعلل رصبلا عجر (ب)

 .نويعلا يف ةيثارو ضارمأ -

 .تالاحلا عيمجل -

 .رخأتملا ىمعلل -

 .نيلجرلل ةيلمعلا تيرجأ ىفشتسم يأ يف (ج)
 .دروفسكا ةعماج ىفشتسم يف -

 ندنل ىفشتسم ف -ِ

 زدليفروم ىفشتسم يف -

 .تاريوطتلاو ثوحبلا معد قيرط نع ةدعاسملا دي تدم يتلا ةكرشلا مسا ام (ء)

 تياس دنكس -

 زوه دريت -

 .كيرتكيلا لارنج روتوم -

 جلاعتةيحارجلا تايلمعلا نأ ءاملعلا لصوت (ه)

 .يغابصلا ةيكبشلا باهتلاب ةباصإلا ةجيتن ىمعلاب اوبيصا نيذلا صاخشألا -
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 (يركسلا ىمع) يركسلا ضرمب ةباصالا ةجيتن -

 ايناطيرب يف ضرملا اذهب نيباصملا ددع (و)

 .ًافلأ نيرشعو سمخ ىلإ نيرشع نم -أ

 .ًافلأ نوثالث -ب

 ًافلأ نوسمخ -ج

 .نيتيلمعلا ىرجأ يذلا بيبطلا وه نم (ز)

 زورك نودنل -

 مويه ديفيد -

 سنارول -

 . - عئاشلا - يملعلا ةيعانطصالا نيعلا مسا ام (ح)

 هيناثلا سوجرا -

 سونامور -

 سوينالك -

 ةيعانطصالا نيعلا ةيؤرل حيحصلا ليلحتلا مامأ ا> وأ ” ةراشإ عض (ط)

 حولو رغصلا قئاف ينورتكيلا لبقتسم ىلإ ةيكلسال ةراشإ لسرت اريماك لالخ نم لمعت (أ

 .ةيكبشلاب طبريو نيعلا يف عرزي ةيئابرهكلا باطقالل

 .ةيئابرهكلا تاراشإلا قيرط نع (ب

 .ريوصتلا قيرط نع (ج

 .يملعلا زاجنإلا وأ فاشتكالا اذه نم ةيرشبلا ىلع دوعت نأ نكمي يتلا ةدئافلا ام (ي)

 .نايمعلا بولق ىلإ يعامتجالا ماجسنالاو ةيسفنلا ةحارلا لخدت ١-

 :ةايعلا ةييرامم# لإ ننانلا نم هع: قع

 لك



 .تائفلا هذه ىلع يموكحلا قافنالا ففحت -"

 .هينطاوم نم ةدافتسإلا ىلع عمتجملا ةردق نم ديزت -ع

 .زيمتم يفاقث دودرم اهل -0

 .عئار يعامتجا دودرم اهل - ١

 .ةحيحصلا تاباجإلا زمر لوح ةرئاد عض

 -:ةيوحن ميهافم

 اهمكحو لعفلا عوقو نمز هتلاح وأ هتيفيك وأ مسا ةئيه نايبل هب قؤي فصو :لاحلا ١-

 .ةعطاس سمشلا تعلط .ءبصنلا

 ددجت وأ قلخ ىلع اهلعف لد اذإ ةتباث يأت دقو .هتباث ريغ ةلقنتم ةركن بلاغلا يف لاحلا -؟

 .اهتقبس ةلمج ىنعمل ةدكؤم نوكت وأ تابثلا ىلع لدت ةنيرق اهتلمج يف دجو وأ

 تابث  ًافيعض ناسنإلا قلخ

 ددجت  ًاطقرم رمنلا دلجلا قلخ

 كوخأ ديز ةلمجل ةدكؤم ًافوطع  ًافوطع كوخأ ديز

 :ىقأت دقو ةقتشم نوكت لاحلا -*

 بيترت وأ ةلعافم وأ هيبشت ىلع تلد اذإ قتشمب هلوؤم ةدماج -أ

 ىلع وأ ددع ىلع وأ ءرعس ىلع ةلاد وأ ةفوصوم تءاج اذإ قتشمب ةلوؤم ريغ ةدماج -ب

 .هل ًالصأ وأ هل ًاعرف وأ اهبحاصل ًاعون تناك وأ ليضفت هيف روط

 ةفوصوم ًايبرع ًانأرق هانلزنأ انإ

 ا



 رعس  رانيدب رتلا صيمقلا تيرتشا

 «هبر تاقيم متف رشعب اهانممتاو ةليل نيثالث ىسوم اندعاووإ+ :ىلاعت لاق

 ددع  ةليل نيعبرا

 ليضفت هيف روط  ًاعرز هنم عفنا ًانوتيز لقحلا

 هبحاصل عون ًابهذ كلام اذه

 هل ًاعرف ًاتويب لابجلا نم نوتحنتو :ىلاعت لاق

 هل ًالصأ ًانيط تقلخ نمل دجسأأ :ىلاعت لاق

 امم غوسم ب ةركن ٍقأي دقو ؛هتلاح وأ هتئيه لاحلا نيبت ةفرعم مسإ وه لاحلا بحاص -ع

 اهبحاص ىلع لاحلا مدقتت نأ ١-

 للخ هنأك حولي للط ًاشحوم ةيط

 .ةفاضإلا وأ فصولاب ةصصخم ةركن لاحلا بحاص نوكي نأ ٠-

 ًانوحشم ميلا يف رخام كلف يف هل تبجتساو ًاحون تيجن بر اي (فصولاب)

 ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف رّدقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو# ىلاعت لاق (ةفاضإلاب)

 .«نيلئاسلل ءاوس مايأ

 ماهفتسا وأ يفن وأ يهن قايس يف لاحلا تناك اذإ -"

 الصألا اهداعبا يف ردغلا كسفنب ىرتف ًايقاب شيع مح له حاص اي (يفن ماهفتسا)

 (ًاصلخم لماع باخ ام) (يفن)

 هيغب ًالهستسم دحأ ىلع ؤرما غبي ال (يهن)

 .لاحلا واوب ةنورقم لاحلا نوكت نأ -



 اهشورع ىلع ةيواخ يهو ةيرق ىلع رم يذلاك وأ :ىلاعت لاق

 -:لاحلا عاونأ -0

 ًامناغ رفاسملا عجر ًادرفم ًامسا لاحلا قأت

 يراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت لق ل ةيمسا ةلمج يقأتو

 نوكبي ًءاشع مهابأ اوءاجو :ىلعت لق _-ةيلعف وأ

 نيذلا لاق هتنيز يف هموق ىلع جرخف :ىلاعت لاق  رورجم لاو راجلا نم هلمج هبش وا

 .... نوديري

 .اهقوف ةكمسلا رظنم ينبجعاو هبقعلا ةنيدم ةليمج ةروص نانفلا مسر  فرظلا وأ

 ًاريمض نوكي نأ امأ طبارلاو .لاحلا بحاصب اهطبري طبار نم دبالف ةلمج لاحلا تناك اذإو

 نأ اهيلع بلغيف ةيضام ةيلعف ةلمج تناك اذإو .ًاعم واولاو ريمضلا امأو اهدحو واولا امأو

 .دق فرحلاب قبست

 رخأتتو ًازاوج امهيلع مدقتت دقو .لعفلا دعبو اهبحاص دعب قأت نأ لاحلا يف لصألا (أ -1

 .رجلا فرحب وأ ةفاضإلاب ًارورجم وأ ءاهيف ًاروصحم ناك اذإ ًابوجو اهبحاص لاحلا نع لاحلا

 اهل يتلا ظافلألا نم تناك وأ اهبحاص يف ةروصحم تناك اذإ ًابوجو اهبحاص ىلع مدقتتو

 .ةرادصلا

 .ًاتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ :ىلاعت لاق -

 .ءايفكألا الإ ةحراخلا ةرازو نيعت ال :ىلاعت لاق -

 رشتنم دارج مهنأك ثادجالا نم نوجرخي مهراصبأ ًاعشخ :ىلاعت لاق -

 ساّئلل ةفاك ىلإ كانلسرا امو :ىلاعت لاق -

 قاروألا عطقت فيك -



 نإ بيترت اهيف مزلي الف اهبحاص ددعتيو لاحلا ددعتتو .دحاو اهبحاصو لاحلا ددعتت (ب

 نم ليلد نوكي نأ ريغ نم لاحلا تددعت اذإ امأ ءاهبحاص نيبي يونعم وأ يظفل ليلد كانه ناك

 :ىلاعت لاق سبللا نم ًافوخ اهبحاص لاح لك يلت نأ ىلوالاف .لاحلا بحاص ىلع ىنعملا وأ ظفللا

 .«ةماعلا ةمالسلا بابسأب ةزهجم عناصملا ًابجعم ترز» «افسأ نابضغ هموق ىلإ ىسوم عجرف

 -:ةيوحن تاقيبطت

 :يلي اميف ةتباثلا نم ةلقنتملا لاحلا نيب )١(

 «ًايح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو)» :ىلاعت لاق (أ)

 ًءاول لاجرلا نيب هتمامع امنأك ماظعلا طبس هب تءاجف (ب)

 .4هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو ًالاقثو ًافافخ اورفناإ» :ىلاعت لاق (ج)

 .مهماود نع نيعفادم بالطلا فقوم ينبجعي (د)

 :ةركنب ةفرعملا لّوأو يلي اميف ةفرعم لا نم ةركنلا لاحلا زيم(7)

 .هدحو هتاموسر سدنهملا زجنا ١-

 .هلمع ًانقتم عباطلا مرتحا -؟

 .اهعسو الإ ًاسفن فلكي ال هللاف .كتقاط لمعلا لمعا -“

 .ًالوسك يساردلا يموي لبقتساو .ًارخأتم ظقيتسا -؟

 .هئدب ىلع هدوع يضاقلا عجر -6

 -:يلي اميف ةلوؤملا ريغ ةدماجلا لاحلا نم قتشمب ةلوؤملا ةدماجلا لاحلا زيم (5)

 .ًاسمش قحلا حضو -

 (ًايوس ًارشب اهل لثمتف) ىلاعت لاق -

 .ًالجر الجر نورمتؤملا لبقا -

 نع



 .هضف كراوس اذه -

 (ًاسبحم) كبهذ اذه -

 .ًالبش هنم ىوقأ ًالمتكم دسألا -

 .نينثا نينثا بابلا بالطلا لخد -

 .اهبحاصو ةلمجلا لاحلا نيب طبارلا ركذأو .يلي اميف لاحلا عون نيب (8)

 .هاريسأو ًاميتيو ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو) :ىلاعت لاق ١-

 دونبلا قفخو انقلا نعط نيب َميِرَك تنأو تم وأ ًاريزغ ضعلا

 ايلابأ ال يرات ًاموي عورلا ىلإ ًادحاو كقالطنا نا يتنبا لوقت -

 «نوملعت متنأو قحلا اومتكتو لطابلاب قحلا اوسبلت الو+ :ىلاعت لاق -ع

 .(نورشبتسي ةنيدملا لهأ ءاجو) -0

 .نهسوفن تنأمطا دقو نهتما وحن نهبجاو ءاسنلا تدأ -1

 .اهنم لك بحاص نيعو يلي اميف ةلمجلا هبش نم ةلمجلا نم ةدرفملا لاحلا زيم (0)

 .«مكعجرم هللا ىلإ :ىلاعت لاق ١-

 .4اوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو) :ىلاعت لاق -؟
 .4ةريصب ىلع هللا ىلإ ىوعدأ يليبس هذه لقإ# :ىلاعت لاق -"

 هللب روفصعلا ضفتنا امك ةزه كاركذل ينورعتل ينإو :رعاشلا لاق -ع

 رطقلا

 .«نوضرعم ةلفغ يف مهو مهباسح سانلل برتقال :ىلاعت لاق -0
 .بسانملا غارفلا يف ةبسانملا ةملكلا عضوب ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكأ (7)



0 

 .ًادجاس ًاعكار هبر ىلصملا وعدي -أ

 نومثان مهو كبر نم فئاط اهيلع فاطف - ب

 لاحلا واو : واولا

 انتم عقر تيم ماج لصفنم ريمض :مه

 مِلاَس ركذم عمج هنأ... ةمالعو عوفرم أدتبملا ربخ : نومئان

 ا لحم يف (نومنان مه) نم ةيمسالا ةلمجلاو

 رغاف ذجاونلا ٌيساح ىدرلاو ًامارك بوطخلا ىلع ًانيشم مك -ح
 52016 لاح :ًامارك

 ةروصقملا فلألا ىلع مم... ًادتبم :ىدرلا لاحلا واو واولا :ىدرلاو

 0000000 0 0 نم عنم

 ظ5ظظ*ش0 هعفر ةمالعو .................. ريخ :رساح

 نوكبي ًءاشع مهابأ اوءاجو -د



 .لعاف عفر لحم ل... ةعامجلا 5 توبثب عوفرم عراضم لعف :نوكيي

 :لاع وس لحم يف (نوكبي) ةيلعفلا ةلمجلاو

 .هتءورم تلق دقف اهب رثكتسي مهلاومأ سانلا لأس نم -ه

 216 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا :نم

 طرشلا لعف مزج لحم يف ........ ضام لعف :لأس

 نمل ربخ اهدعب امو لأس ةلمجو مزجلا اهلحمو طرش باوج هتءورم تلق دقف ةلمجو

 .عفرلا اهلحمو

 -:ةيوغل ميهافم

 تاوعدلا ةمعطأ يف لاقي ١-
3 

 ىَرّقلا :فيضلا ماعط

 ةيدأملا :ةوعدلا ماعط

 ةفحتلا :رئازلا ماعط

 ةيخدنشلا :كالمإلا ماعط

 نكح



 ةميلولا :سرعلا ماعط
 سرخلا :ةدالولا ماعط

 .ةقيقعلا :دولوما رعش قلح دنعو

 ةريذعلا :ناتخلا ماعط

 ةميضولا :متأما ماعط

 .ةميقنلا :رفسلا نم مداقلا ماعط

 ةريكولا :ءانبلا ماعط

 ةلاجعلا :ءادغلا كاردإ لبق لجعتسملا ماعط

 ةلّزلاو صفقلا :ةماركلا ماعط

 دعرلا توص بيترت يف -"

 ءاّمَسلا تدعر :برعلا لوقت

 تسجترا :ليق :اهتوص داز اذإف

 تّودو تَمْزرا :ليق داز اذإف

 .تدهدهو تلجلج :ليق ةياهنلا غلب اذإف

 -:هنكامأ نم هناليسو ءاطا جورخ يف -*

 حس : باحسلا نم

 عل :عوبنيلا نم

 سجنبأ :رجحلا نم

 ضاف :رهنلا نم

 قفكو :فقسلا نم

 برس :هبرقلا نم

 حشر :ءانالا نم



 بكسنا :نيعلا نم

 فطن  .ريكاذملا نم

 حث 2١ :حرجلا نم
 راهنألا بيترت يف ()

 شسحلا :وهف بارتلا يف ءاملا عقنتسم ناك اذإ

 ةعيقولا :وهف نيطلا يف ناك اذإف

 جرشحلا :وهف لمرلا يف ناك اذإف

 ٍبقولاو تْلَّصلا :وهف رجحلا يف ناك اذإف

 بغثلا كوهف ىصحلا يف ناك اذإف

 ةهدرلا :وهف لبجلا يف ناك اذإف

 لَصْفملا :وهف نيلبج نيب ناك اذإف

 ا



 (ىدانطا) -'"

 (ردلا ةرجش)

 :هتوقو هدجم هترطاشو ميمع ءاخرب هعم تمعنو بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا تجوزت

 بورحلا تأدب املل ةنينأمطو .مالسو .نمأ يف عترت .قرشلا نم ةينغلا ةعقبلا كلت ءرصم تناكو

 .ةيبيلصلا

 ةنحاط ةكرعم ىحر تراد ثيح ةروصنم لا ىلإ هشيجب سيول سيدقلا يسنرفلا كلما لصوو

 نملو ةجيتنلاو رصنلا ىلإ قوتت ةبرطضم سوفنلا تناك امنيبو .ةلئاهلا كراعما هذه طسو يفو

 ةنعط كلذ ناكف م789١ ةنس يف ةأجف بويا نيدلا مجن حلاصلا ناطلسلا يفوت ةبلغلا نوكتس

 .ةديدشلا ةريحلل ةسيرف تعقوو اهينيع يف ايندلا تدوسأف .ردلا ةرجش ءانسحلا هتجوزل ءالجن

 يف ردلا ةرجشل ناكو .لضانم لا اهبعش نع هسبحو .عجافلا أبنلاب ظافتحالل اهدهج تلمعو

 اهموصخ دلأ نم ناكو حلاصلا كلملا ناطلسلا اهجوز نبا هاش ناروط ىعدي دينع مصخ ايروس

 رصم ىلإ فخ تح هدلاو ةافوب عمسي ناروط دكي ملف .ًاذوفنو ةوقو ةيبعش مهرثكأ نمو

 مو ؛ةعينشلا مهتلا هيبأ ةجوز ردلا ةرجشب قصلي حار لب اذهب فتكي ملو .هيبأ شرع بلطي

 ةكلم اهسفن ردلا ةرجش تنلعأ .ًاليوط ًاتقو هاش ناروط نم صلختلا ةرماؤمل اهريبدت قرغتسي

 ةأرملا يهو نيملسملا ةكلم نيدلاو ايندلا ةمصع ليلخ مأ ةحلاصلا ةمصتعملا تمستو رصم ىلع

 اهيلع ليحتسم لا نم لب .رذعتملا نم ناك اذلو رصم يف ءافلخلا شرع ىلع تسلج يتلا ةديحولا

 .كيلامملا ءارمألا دحأ كبيأ نيدلا زع نم تجوزتو تماق كلذل ةأرما اهنأل ةطلسلا سرامت نأ

 يف ةمتاق دبلتت مويغلا تذخأ ام ناعرس نكلو .ردلا ةرجشل مسبت هديعسلا ةايحلا تأدبو

 نيح اهترئاث تراثف ديدج جاوز يف ركفي ناك كبيأ اهجوز نأل وجلا

 ل



 .اهديبع يديأ ىلع هلتق تربدو اهجوز ةين اهل ترهظ

 اومحتقاو مهعومج اوعمجف ديدشلا بضغلا مهكلمتف كبيأ لتقمب كيلامملا ءارمألا فرعو

 ةنس زومت نم ثلاثلا يف كلذ ناكو اهرصق اوبهن نأ دعب ةباشلا ةكلم ا اولتقو ةيكلملا ةعلقلا

 .ما101١/

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 .يلي امم ةحيحصلا ةباجإلا رتخا .ًاموي نينامث نم رثكأ ردلا ةرجش مكحت مل اذاط ١-

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل (مكاح) ةفيلخ نوكت نأ ةأرملل زوجي ال هنأل -أ

 .ةأرمأ مهرمأ اولو موق حلفأ ال

 .حلاصلا كلملل ةكولمم ةيراج اهنأل -ب

 .مكحلل اهنم قحأ وه نم دوجول -ج

 ؟ةحيحصلا ةباجإلا لوح ةرئاد عض .كيلامم ا أشن فيك -؟

 نم كيلامم نونوكيو ةيسورفلاو ةباتكلاو ةءارقلا نوملعيو قوسلا نم نورتشي اوناك -

 .مهارتشا

 .نوملسملا مهبراحي نيذلا كولملا تاءادها نم اوناك -

 .بورحلا ىرسأ نم اوناك -

 ٍبوُيَأ نيدلا مجن رصع يف .رصم ازغ يذلا يسنرفلا كلملا وه نم -

 .ارتلجنا كلم لوألا نوج كلما -

 .ايضرف كلم سيول كلما

 .ايناطأ كلم كيردرف -

 .رصلم ةازغلا اهيف مزهنا يتلا ةكرعملا مسا -©

 .ةيليعامسالا ةكرعم -
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 .طايمد ةكرعم -

 .ةيردنكسالا ةكرعم -

 .ةكولمم ردلا ةرجش -0

 .ةيكرت -

 .ةيبرص -

 .ةيمزراوخ -

 ؟هاش ناروط لتق فيك -1

 .هولتقف مومسم مهسب هومر -

 .هيف وهو جربلا اوقرحا -

 .فيسلاب ةزرابم لتق -

 .ةكلمك تمكح نأ دعب هب اهسفن ردلا ةرجش تمس يذلا مسالا ام -ا/

 ةمصتعملا -

 ليلخ ما -

 ةيملسملا ةكلم نوولاو:ايندلا ةمصعع

 .ركذ ام لك -

 .هلالخ نم مكحتل تجوزت نم -8

 .ياطقا نيدلا رخف -

 كبيأ نيدلا زع -

 نووالق ليلخ -

 .كبيأ نيدلا زع ردلا ةرجش ةكلملا جوز هيقل يذلا ريصملا ام -3

 اموهسم )امزح

 .ةناطلسلا ديبع هلتق -

 ضلدإ



 .فيسلا دحب ةزرابم تام -

 .- ردلا ةرجش - ليلخ مأ ةكلملا هتيقل يذلا ريصملا ام ٠-

 كيلامم ا اهلتق -

 كبيأ نيدلا زع ةجوز نم تتام -

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« وأ ” ةراشإ عض )1١(

 .رصم نم مهودرطو نيبيلصلا اورحد ١-

 تولاج نيع ةكرعم يف لوغملا ىلع راصتنالاب اوماق -؟

 .قارعلاو ماشلا يف لوغملا لولف اودراط -

 سلبارطو روصو اكع اوررحف نيبيلصلا نم نيملسم ا دالب اورهط -ع

 مالسإلا لهأو مالسالا نع اوعفاد -0

 .ناطلسلاو مكحلا لجأ نم مهضعب نولتقي اوناك 1١-

 .ينابعلا ةفيلخلل مهؤالو ناك -ا/

 ............. نووالق فرشألاو سربيبو زطق مهكولم زربأ نم -8

 .كيلامملا يديا ىلع سربيب كلذكو زطق لتق -1

 .ملعلا بالطل فاقوألا اوصصخو سرادملا اونبو دودسلاو رطانقلاو روسجلا اونب ٠-

 :: ةنشوادلا ةرجش ثتام'(15)

 ماالما/ (أ

 م٠176 (ب

 ماا1 (ج

 ببس رتخا .ىرخأب جوزتي نأ دارأ نإ اهجوز لتقت نأ ةأرملل زوجي له (1)

 ارفلنر



 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عضوب يقيقحلا كبيأ نيدلا زع لتقم

 .اهنود مكحلاب رثأتسا -

 .هعم كلملا اهماستقاب اهعم هقافتا نع جرخ -

 .ةكلملا يهو ىرخأب جوزتي نأ دارأ هنأل -

 ل

 قْؤَّسلا يف كيلامملا عاب يذلا ماعلا مسا ام (1)

 كبيأ نيدلا زع -

 مالسلادبع نب زعلا -

 نودلخ نبا -

 -:ةيوحن ميهافم -"؟

 هلولدم لابقإل ًابلط ءادنلا ةادأ دعب ٍقأي بوصنم مسا يدانما ١-

 كتقو اذه لفالفلا ديس اي

 (يأ ,ةزمهلا ءاّيه ءايأ ءاي) يه ءادنلا تاودأ -؟

 ىدانملا بصني -"'

 (ًايغب كمأ تناك امو ءوس ئرمأ كوبأ ناك ام نوراه تخأ اي) :ىلاعت لاق .ًافاضم ناك اذإ

 لهمت ًاسرف ابكار اي فاضملاب ًاهيبش وأ

 ًايقالت ال نأ نارجن نم يامادن 2نغلبف تضرع امأ ًابكارايف .ةدوصقم ةركن وأ

 ناك وأ فاضملاب ًاهيبش الو ًافاضم سيل يأ) ًادرفم ًاملع ناك اذإ هب عفري ام ىلع -:ىنبيو -©

 اضن



 . - ملع - ةنجلا كجوزو تنأ نكسأ مدآ اي انلقو -

 ملع اولمعا نوديز اي ناديز اي -

 ةنجلا كل دهاجم اي -

 .4ةيضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرإ ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي ىلاعت لاق

 .«ميظع ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي :ىلاعت لاق

 .ثنؤملل اهتيأو ركذملل اهّيأ ةملكب لأب فرعملا مسالا ءادنل لصوتن -0

 مهللا لوقن وأ هللا اي لوقنف اي لمعتسن نأ هللا ةلالجلا ظفل ءادن يف انل زوجي -أ

 .فوذحملا ءادنلا فرح نع ًاضوع ةلاحلا هذه يف ميملا نوكتو

 لثم ءادنلا ةادأ فذح زوجي -ب

 .انبر اي ريدقتلاو هانأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبرإ# ىلاعت لاق

 ىمسيو ةمطاف اي نم ًالدب مطاف اي , ةمطاف اي لوقنو فيفختلل ءادنلا رخآ فذحن دق -ج

 .ميخرتلا ءادنلا اذه

 :لوقن نأ زوجي .يمأ اي ءيبأ اي ءادن يف -د

 قفا اي هنن ا فأن

 تبأ اي ءَتبأ اي ءبأ اي

 -:ةيوحن تاقيبطت -؟
 بارعإلا متي ىتح يلي اميف غارفلا لمكأ )١(

 .ةكلهلا ةاعدم ةعرسلا .ةجاردلا قئاس اي (أ)

 تي ةاذأ : اي

 اضم زوكو ميك سوم هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم :قئاس

 0000 هيلإ فاضم :ةجاردلا

 .ًاريخ هللا كازج رييغتلا ةيار ًاعفار اي (ب)

 ارث



 ءادن ةادأ :اي

 دنا هن: توطتم ئقاتم::ًاعفار

 تق اف وهو يدع اعدم يدل (ًاعفار) لعافلا مسال هب لوعفم :ةيار

 .هللا مامأ لوؤسم كنأ ّىسنت ال ًالماع اي -ج

 .............. بوصنم ىدانم :ًالماع

 .ةمالسلا ينأتلا يف يروس اي -د

 ًاديج وحنلا وحرشا نوملعم اي -ه

 056 لحم يف.......... طاس................ هنأل ءواولا ىلع ينبم ىدانم :نوملعم

 .ميظعتلا ىلع لدتو ,ةفوذحملا ءادنلا ةادأ نع ضيوعت ةددشملا ميطاو

 ىمشتحا ةاتفلا اهتيا -ز

 55006 فلألاو........... مضلا ىلع ينبم ةفوذحم ءادن ةادأل ىدانم :ةيأ

 ................. لدي :ةاتقلا

 لحم يف ............. ءايلاو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :يملسا

 نضل



 نيقلسا مل اي هريدقت فوذحم ىدانملاو ءادن ةادأ اي نوكت نأ زوجيو

 ةيلاتلا تايبألا يف ءادنلا ةادأو ىدانملا نيع (؟)

 مالسلاّرطماي كيلع سيلو انيلعرطمايهللامالسأ

 يملساو ةلبع راد ًاحابص يمعو يملكت ءاوجلاب ةلبع راداي -ب

 لجرلااه يأ ًاعادو قيطت لهو لحترم بكرلا نأ ةريره عدو -ج

 .ًايلع تودغاذإود غفت فيك ءاد كب امو ياشلااذذهيا -

 -:يلي اميف ينبملا ىدانلا نم بوصنملا ىدانملا زيم ()

 .ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال «سابع اي -أ

 .نوراهو ىسوم بر اي . هللا اي رجفلا ةالص يف وعدي لاق -ب

 .(مهنم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت لاق -ج

 ٍقتاَيَح ةقيفر اي -د

 ًاشئاع تمد ام شيعلا يف لمأ انل اَمِإَو ءانيف تلز ال .تبأ ايأ -ه

 -:يلي اميف ىدانملا عون نيب (6)

 «(زاهقلا دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ نجسلا يبحاص ايإخ :ىلاعت لاق ١-

 نس رذؤج ّىنيعب ءاضقلا ىمر -'" ًآ مجألا نكاس كردأ عاقلا نكاس اي

 .انرصنا مهللا أي -'"

 ٌدِحَو ينزه ام هالول انتاف اي -«

 انضم



 -:ةيوغل تاقيبطت

 .ناويحلا ةنكمأ ي لاقي ١-

 ةماعنلا ىحدأ ساّنلل نطو

 اطقلا صوحفا لبالا حارم

 ريطلا شع باودلا لبطصا

 لمنلا ةيرق منغلا برز

 عوبريلا ءانفان لسألا قئرغ

 ريبانزلا روك عبضلاو بئذلا راجو

 لحنلا ةيلخ بلعثلاو بنرالا وكم

 ةيحلاو بضلا رحج شحولا سانك

 بّرعلا تويب -؟

 فوص نم :ءابخ

 ربو نم :داجب

 رعش نم :طاطسف

 فوسرك نم :قدارس

 ةبايدولج نم :عشق

 مدآ نم :فارط

 بذش نم :ةريظح

 رجش نم :ةميخ

 رجح نم :ةنقأ

 نبل نم :ةبق

 نضل



 ردم نم :ةرتس

 تادبعتملا يف لاقي -"

 نيملسم ا :دجسما

 دوهَيلا :ةسينكلا

 ىراصنلل :ةعيبلا

 نابهرلا :ةعموصلا

 سوجم ا :رانلا تيب

 ليللاو راهنلا تاعاس -<

 راَهَّثلا تاعاس

 -:ليللا تاعاس
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 ةلُزلا -

 ةفلزلا ١-

 ةروتلا 36

 ولا

 رهف علف

 حْبَصلا ١-

 حابصلا ١-

 ةلتاقملا يف -0

 فويسلاب :ةعصامملا

 حامرلاب :ةعادملا

 هوجولا ءاقلت :ةبراضملا

 رخكلا نع اهيعم لك لمحت ثا :ةدراطتلا

 .هسفن نع امهنم دحاو لك عفدي نأ :ةشحاجملا

 .هريغ الو سرت امهنود سيلو هوجولاب ةلباقملا :ةحفاكملا

 :ةسرافلاب ةوهاجملا فد اكملا

 .هيلع رْكَي مث ةئف ىلإ زيمتي ناك .هنرق نم نرقلا مزهني نأ :دارطتسالا

 ارضلحا



 (زييمتلا -)

 مايألا رياصم

 (ءارعشلا ريمأل)

 ببحأ همايأب ببحاو بكملا ًةبيحص اذ طصحأالا

 نو عرمي ة ب صاذببحايو

 ةايحلا تهمسب مهنأاك

 عيطقلاك مهب ىدغغيو حري

 هيتغاو فلأكأعترم ىلإ

 ةايحلا و يق نم لبقتسمو

 ضهان نمف كيابخارف

 سوردلاي جهت دنع ريفاصع

 ةايحلا تاعبت نيم نويلخ

 حايسلا يف برطم سج مهل

 مهنا هأب يي عاوألا كلتو

 َدعُيالمقي نايذلااييفف

 رزانملااهيفو ءاولل_ ايفو

 ماحزلا فلخ رخوؤم للاهيفو

 بايثلا بيشق مهيلع ليمج

 ةلُح اًببصلا نانب مهاسسك

 يبص مههيلعةةايحلا ُناننع

 بتل ا هناحير سساففناو

 برغغملاو سصسشل قميشم ىلع

 يبنجاصعلا ب يرغ عارو

 بعصتسم سفنلا ىكعديدش

 بغزأ نمو حانجلا ضورب

 بعلملا فه يبارع رميم

 بألو ا بهنزوقلي مألا كفن ع

 برطلااب دج اذإ سسللو

 يبتخمل د غلا اه يف بنئاقح

 بسحيال ضهمي ووءسانلانم

 يبنلا امهيفو عيبتلاايهيفو

 بكوملا يفوهد قهملاييفو

 بنثشقي ملول مجي مامو

 بهذم لال هت لان مزعأ

 نيرا



 ةايحلااوسحأ له مهحيو ايف

 نومملعيامو مهيف برجحت

 امندصلا لادو نا م زلا رادو

 باتكلا ملع دعب اوف يصنادق

 ؤرمأاي يف رماغيةايح

 ىنشغلا ني_بباةققافلا ىلإ رصو

 ةحص يلتممل ب هذ دقو

 سوردلا يققلت يف بجنم مكو

 نكي مل نأك قافرلا باهعو

 ة لن ة ل اونف نأ ىلإ

 -:تاملكلا يناعم ١-

 بعتلت ميهواوبعلدقل

 بنززألا ف ب طلاة بررجتك

 بتكتكملالن ع راغقصلا ب شو

 بتكي م مءلعلا زم بابل

 ٍبلخم لو بانااب لست

 برتملا دلو ىنغنغلا ىققالو

 بهذي _ مللف ميق سلا حصو

 بجني ملف ةليحلا ىقلت

 بحطصت مهل هع ك4لمهب

 .بسسسلا ىلع با رسلا ءانفف

 .فتلملا فيثكلا رجشلا :كيالا .بصخلا ناكملا :عترملا .ماجللا نانعلا

 .ومني ريغصلا هشير أدب يذلا خرفلا :بغزألا

 .فنعلا ديدشلا وهو ديبرع عمج :ديبارع

 .ةساردلا يف فارصنالا هب ديريو باهذلا :حارسلا

 بتكلا ةبيقح انه هب دصقيو ءاعو عمج :يعاوألا

 .يداهلا :رانما

 .عبصألا فرط :نابلا

 .بهذ وأ ابصلا ربغت :ابصلا لاد

 .عباتلا :عيبتلا

 ريقفلا نبا :برتملا دلو .رقفلا :هقافلا

 ضرفب



 .بجن هلثمو بجنا وه لعفلاو نسحم ديجم :بجنم

 .ةعامج ةعامج :ةلث ةلث

 :ءاردوملا يضتيعتلا

 -:باعيتسالاو مهفلا -؟

 وه بتكملاب دوصقملا -أ

 ةسردملا-

 دحاو خيش ىلع ةدمتعملا ةهدقلا بيتاتكلا -

 :لمعلا ينكم

 .هريغ اوفلأ يذلا عترملا -ب

 .ةسردملا نع ثدحتي -

 .باتكلا نع -

 .ةديدج بعل ةنكمأ نع -

 * وأ ةحيحصلا ةرابعلا مامأ ” ةراشإ عضوب يلاتلا تيبلل حيحصلا حرشلا ىلإ رشأ -ج

 بعلملا يف ٌديبارع راهم سوردلا يجهت دنع ريفاصع

 .بعللاب مهمامتها ردقب ةءارقلاب نومتهي ال مهنا ١-

 .بعللا نوديري لب ةءارقلا نوديري ال مهنأ-"

 .بعللا دنع نودبرعيو ةءارقلا دنع نودرغي مهنأ -"

 يف ةسردملا سرج نم لافطألا فقوم ام -

 سرجلا نوبحي ال حابصلا يف ١-

 .ةسردملا نم نوجرخيس هنأل هنوبحي ةريهظلا يف -؟

 .ًءاسم الو ًاحابص ال هنوبحي ال -"

 فن



 .ةبلطلا اهيلع نوكيس يتلا ةايحلا تاداضتم لوح ةرئاد عض -ه

 .ةركنلا مهنمو روكذملا مهنم ١-

 .عباتلا مهنمو رانطاو ءاوللا مهنم -'

 .بكاوملا يف مدقملا مهنمو ماحزلا فلخ رخؤملا مهنم -

 .ءاوس مهلك نونوكيس -ع

 ؟اهب دوصقملا امف يبن ةملك يلاتلا يقوش دمحا لوق يف درو -و

 ّيِبَّنلا اهيفو عيبتلا اهيفو زانملا اهيفو ءاوللا اهيفو

 .دشرملا يقتلا هب داري زاجم يبنلا -أ

 .ةقيقحلا ىلع يبنلا هب دصقي -ب

 .يبنلا ةلاسرب موقي يذلا هب دصقي -ج

 ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض .يلاتلا تيبلا يف دراولا بلخملاو بانلاب دصقي اذام -ز

 .ةحيحصلا

 .مهتاقالع يف حراوجلاك مهف ًادحأ نومحري ال نيذلا عمتجملا دارفأ اهب دصقي ١-

 .بلخملاو بانلا اهيف ءرملا حالسو ةباغ ةايحلا نأ -؟

 .بلاخمو باينأ تاذ تاناويح ينتقي نأ بجي هنأ -؟

 -:يلي اميف ةرابع لك مامأ ا« ةراشإ وأ ” ةراشإ عض -ح

 .ريقفلا نبا ينتغيو ينغلا نبا رقتفي دقف تاريغتملاب ةئيلم ةايحلا ١-

 .داهجو حافك نع ةرابع ةايحلا -؟

 .ةايحلا يف قوفتلا نيبو ةساردلا يف قوفتلا نيب ةقالع ال -“

 .حيحصلا مقسيو ميقسلا حصي دق -«

 .ذخأم لك ةايحلا مهذخأتو نوقتلي ال دق ةسردم لا قافر نأ -0

 انضرغر



 .اهيف تاصغنم الو ةليمج ةايحلا -1

 .لوصأ نم يقوش دمحأ رعاشلا (ط)

 ةيبرع -

 ْتَناَك ةيعماجلا هتسارد (ي)

 قوقحلا -

 بادألا -

 مورعلا»
 .حيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض .يه ةينفلا يقوش دمحأ تافص (ك)

 .ةيوق ةظافلأ ١-

 .يحرسملاو يليثمتلاو يئانغلا رعشلا يف بتك .هرعش ضارغأ يف ددعتم -'

 هفولأم ةقيمع هيناعم ٠-

 .عوضوم ا مئالتل اهرايتخا نسحيو .هبذع هاقيسوم -؟

 .لافطألل بحمو ةايحلل بحم -0

 .هرعش يف ةمكحلاو ةفسلفلا رثكت -1

 .لوألا برعلا ءارعش نم لوحفلا رعش هبشي هرعش -ال

 .ءارعشلا ريمأ نوكي نأ قحتسي ال ناك -6

 ب ًارثأتم ةدربلا هتديصق بتك (ل)

 .يريصوبلا -

 .ضرافلا نبا -

 .ةيهاتعلاوبا -

 انضر



 -:ةيوحن ميهافم

 .زيمملا ىمسيو هلبق مهبم مسا نم دوصقملا حيضوتل يتأي بوصنم مسا زييمتلا ١-

 ىمسيو ددع وأ .ةحاسم وأ .نزو وأ .ليك زييمت ناك ام وهو ظوفلم :ناعون زييمتلا -؟

 (درفُم زييمت) ًاضيأ

 .اهيف ركذي نأ نود ةلمجلا نم هظحلن ام وهو «ةبسن زييمت وأ هظوحلملا زييمتلا يناثلاو

 :ةدئاف

 دعب وأ !ًابيطخ كرد هلل .ًارعاش كنسحأ ام :لثم بجعتلا ةلمج يف ةبسنلا زييمت أي دق )١(

 .ًءاد كب ىفك لثم (ىفك) لعفلا

 .كملع نم رثكأ يملع لثم ًالعاف وأ أدتبم لصألا يف ةبسنلا زييمت نوكي دق (0)

 .ًاقلخ دمحم مُرَك :دمحم ُقْلُخ َمْرُك لثمو ًارفن زعأو ًالام كنم رثكأ انأ

 -:ةيوحن تاقيبطت

 -:قأي امم لك يف «هعونو ءزييمتلا نّيع )١(

 .«ًابكوك رشع دحأ تيأر ينإ تبأ اي هيبأل فسوي لاق ذإ+ :ىلاعت لاق -أ

 ًابلاط نوثالث فصلا يف -ب

 ؟تيرتشا ًاباتك مك -ج

 .ًاحمق ًاعاص ريقفلا طعأ -ء

 بعللاو دجلا نيب ٌدحلا هدح يف .. بتكلا نم ءابنإ قدصأ فيسلا -ه

 .(ًارفن ُرعأو ًالام كنم رثكأ انأ .هرواحي وهو هبحاصل لاق ذإ) :ىلاعت لاق -و

 .ةراهم بردتملا دادزا -ز

 .ًانوتيز هضرأ عرازملا سرغ -ح

 م



 .ًءام ًاسأكو .ةوهق ًاناجنف تبرش -ط

 دنهملا ماسحلا عقو نم ءرطا ىلع ةضاضم دشأ ىبرقلا يوذ ملظو -ي

 .لاخ ناكم لك يف ًابسانم ًازييمت عض (5)

 .......نوثالثو ةعبرا هنمثو .......... نورشع هنزو ...... اعاص تيرتشا ١-

 0 لابجلا غلبت نلو ضرألا قرخت نل كنا :ىلاعت لاق -4

 حماستلا لمجأ ام -1

 .بوصنم زييمت ىلإ أي امم ةلمج لك يف (نم) ب رورجملا مسالا لوح (؟)

 .تيز نم ًالطر تيرتشا ١-

 طخلا يف رفوأو ,لقعلا يف ينم ظفحا تنأ -؟

 .ةضفلا نم متاخ يدنع -'

 .ةوجعلا نم ةكنت هتعب -ع

 .بهذلا نم ضرألا ئلمب ولو ءيضرأ عيبأ نل -

 -:يلي اميف غارفلا ىلمب بارعإلا لمكأ ()

 بنعلاو نيتلا جضن لبق مهدولج تجضن ىرشلا داسآك ًافلأ نوعست (أ)

 انضرللا



 0 رورجمو راج :داسآأك

 2111 فلألا ىلع ةردقملا ............... فاضم :ىزثلا

 ابو يشعل نقاط فرغت رون ييدحلا#

 دنهملا ماسحلا عقو نم ءرطا ىلع .ةضاضم دشأ ىبرقلا يوذ ملظو (ب)

 .ريثك نويبر هعم لتاق يبن نم نيأك (د)

 121117 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مهبم مسا :نيأك

 انضرخي



 انيذؤي سيل نم ىذألاب يدتبن نا ًافرش * انقالخأ تبأ موقل انِإ (ه)

 ديكوت هبش فرح : نا

 است اتلا ءاتلا ويمن. ضام لعق ةتنأ

 .تأرق ًاباتك مك (و)

 2ظ»2 85 هبصن ةمالعو بوصنم يه ناك

 -:ةيوغل ميهافم

 نعال)

 نييضام ناك نإ اهب مزج لحم يف انوكي و .امهمزجتف نيلعف ىلإ جاتحت :مزاج طرش مسا :ًالوأ

 :ةيطرشلا (ْنَم) برعتو

 ًاءوس لمعي نم):ىلاعت لاق :لثم هلوعفم ىفوتسا ًايدعتم طرشلا لعف ناك اذإ :أدتبم -أ

 .(ًاجرخم هل لعجي هللا قتي :. نم):ىلاعت لاق و (اماثآ قلي كلذ لعفي ْنَم):ىلاعت لاق وأ (هب زجي

 :لثم .هب لوعفم ىلإ جاتحي ال ًامزال طرشلا لعف ناك اذإ كلذكو

 (هراوجب سلجأ سلجي نم)

 .هلوعفم فوتسي مو ًايدعتم طرشلا لعف ناك اذإ كلذو .هب الوعفم -ب

 (لباقأ لباقت نم ) لثم

 .(هقح لين ًائيرج نكي نم) :لثم ةصقانلا ناكل ًامسا -ج

 -:برعتو :ماهفتسا مسا :ًايناث
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 .(؟ىلوألا ةزئاجلاب زاف نم) :لثم أدتبم -أ

 (؟تيأر نم) لثم هب ًالوعفم -ب

 .(؟رماسملا ناك نم) :لثم ناكل ًاربخ -ج

 .(حفاك نم ةزئاجلاب زاف) :لثم ةلمجلا نم اهعقوم بسح برعتو :ًالوصوم ًامسا -ء

 .نينثا نم نيئيش عمج يف لصف -"

 نيرمعلا ركذ دنع لوقن امك ءعمجلا ىرجم امهيرجت نأ نينثا تركذ اذإ برعلا ننس نم

 «امكبولق تفص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ :هركذ زع لاق امكو ءامههوجو هللا مرك نينسحلاو

 .امهيدي لقي مو «امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» لجو ّزع لاق امكو ًابلق :لقي ممو

 .عمجلا يف ركذملا ثينأتو ثنؤملا ريكذت -*

 تلاق)+ ىلاعت لاقو .4ةنيدملا يف ةوسن لاقوإ» :لجو زع هللا لاق .برعلا ننس نم وه

 .ه(انمآ بارعإلا

 ىلإ وعدأ يليبس هذه# ىلاعت لاقو 4اليبس هوذختي ال دشرلا ليبس اوري نإو)# ىلاعت لاق

 .4ةريصب ىلع هللا

 نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي ْنأ نوديري هريكذت يف ىلاعت لاق توغاطلا كلذ نمو

 .4هب اورفكي

 .«اهودبعي ْنأ توغاطلا اوبنتجا نيذلاو, اهثينأت يفو

 .تابثإ هنمض يف يفن ىلع لمشي ام -ع

 وبأ رعاشلا لاق امك اذو اذ نيب عمج هنأ نوديري ءضماح الو ولحب سيل :برعلا لوقت

 ةلاضف

 ٌلمج الو ٌريط ال ةماعنلا لثم َكلَح الو مسر ال

 نع



 رخآ لاقو

حلامهعلك خيلم حيس
 راو

 رم تنزأااللولح تلئأالف

 لاثمأ نمو ةيبرغو ةيقرش ةنوتيزلا نأ ينعي «ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز# نآرقلا فو

 .ًاعم ثانألاو ناركذلا تافص عمجي يأ .ىثنأ الو ركذ ال (ىثنخلاك نالف) ةماعلا

 نر



 د ا

 (كعطق هعطقت م نإ فيسلاك تقولا)

 اذلو دادحلا دي يف ديدحلاو راجنلا دي يف بشخلاك .ناسنإلا دي يف ماخلا ةداما وه تقولا

 ةدوجو هلامعتسا نسح يف هتميق امامت لام اك هنأل هلامعتسا نسحي نأو هيلع صرحي نأ هيلعف

 .هقافنإ

 ًايساسا ًارصنع هرابتعاب هيلإ ةساملا هتجاح نم هعبان ةفرعم تقولا ةميق فرعي لقاعلاو

 دوعي اميف تاقوألا هذه لامعتساو مهتاقوأ ىلع ةظفاحملا ىلع سانلا صرح اذهلو .ةايحلل

 .هيف مهل عفن ال اميف - رغص امهم - اهنم ءزج يأ اوعيضي نأ نود عفنلاب مهيلع

 لخي الف اهيطعي يتلا ديعاوملاب ديقتي نأ ناسنإ لك ىلع بجو ةدعاقلا هذه عم ًايشمتو

 .نيرخآلاب ررضلا قحليو هسفنب رضي ًالالخإ اهيف

 هئافوو هديعاوم يف هقدص ىدم ىلع ريبك دح ىلإ فقوتم هلامعأ يف ناسنإلا حاجنو

 ناك هديعاوم ةقد ىلع ًانيمأ ًاقداص ناسنإلا ناك املكو .اهددح يتلا تاقوألا يف هتامازتلاب

 .دودحلا دعبأ ىلإ ًادرطم هحاجن

 لهجلاو لامهألا اهعاضأ ةرودهم ةورث عقاولا يف وه .لئاط الب اهعيضت يتلا تاعاسلا نا

 نيمألا ناسنإلاو .ًاعيضُم ًالمهم نوكي نأ هسفنل ىضري ال بذهملا ناسنإلاف «نواهتلا اهددبو

 لاصخ نم هيلع لبج ام فلاخي كلذ نأل فلتملا فرسملا فقوم فقي نأ نم لجخي قداصلا

 ال يذلا ديحولا ء.يشلا وهو .دوجولا يف ءيش رفوأ تقولا" ليق دقو ءافولاو قدصلاو ةنامألا

 ."هؤارش نكمي

 :يقوش لوق يف ءاج امك يناوثلاو قئاقدلاب ةايحلاو

 نونو قئاقد ةةلصيحلا نإ :هل ًةلئاق ءرملا بلق ٌتاقد

 انضرضإ



 ةايحلا يه ةقيقحلا يف اهنأل .ةليلج ةميق يناوثلاو قئاقدلا هذهل نوكت نأ بجي اذهلو

 ءافولاو ةنامألاو قدصلاب فصتا ناسنإ لك يف ىلجتت تقولا ىلع ةظفاحملاف نذإ .رمعلا يهو

 برطضتو هشيع ءوسيف .ةدئاف الب هتقو بهذي يذلا وه طقف لمهملا ّنأل ,مزحلاو ةدارإلا ةوقو

 .ءاقشلاو سؤبلا هفلاحيو هتايح

 يواهم يف ةراجتلا ىدرتتو ةعانصلا روبتف ءاهلطعيو لامعألا لشي ديعاوملاب لالخالا نا

 ىلإ لوقعلا ديعيو بولقلا علخي ام يسآملا نم كلذ يفو ءىضوفلا دوستو نامألا يفتنيو سالفإلا

 .باوصلا ةداج

 ةموعن ذنم راغصلا سوفن يف ديعاوملا ىلع ةظفاحملا ةداع سرغن نأ انيضتقي بجاولاو

 نأ وأ ءفورظلا اهريغت نأ نكمي ال .ةخسار ةتباث ةداعلا هذه اودجو اوّبش اذإ ىتح مهرافظأ

 شيعيو .دادزتو حاجنلا صرف أيهتتو ءماظنلا دوسيو لامعألا مظتنت ذئنيحو ثادحألا اهنم لانت

 .ديعاوملاب لالخالا نع نايحألا نم ريثك يف أشنت يتلا ةتجافملا تامزألا نم ةنينأمط يف سانلا

 (حضاولا ءاشنإلا)

 (اضر يلع)

 (ل3-151)

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 -:له ماخ ةدام تقولا نأ ىنعم ام -أ

 لامعألا لك ساسأ وه -

 ةايحلا وه -

 ."هتينفأ اميف كرمع نع لأسُت" ةمايقلا موي هنع لأست فوس -

 مامأ ا> ةراشإو ل ةراشإ عض .ئربلا وهللا تاعاس عم تقولا لالج ضراعتي له -ب

 -:ىلي اميف ةحيحصلا ةرابعلا

 ارارفر



 تّلك نإ اهنإف ةعاس دعب ةعاس بولقلا اوحّور" ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ١-

 فوللا نم نوبل انك سوقلا ىلع يمرلاو سرفلاو ةأرملا ةبعالم -"

 .ًاعئاض ًاتقو سيل ناشنإلا طاشن ةداعأ يف لذبي يذلا تقولا -'"

 "هتيمهأو تقولا لالج نيبي ةرخآلا ةعرزم ايندلا" هللا لوسر لوق -ع

 .تقولل ةعاضا ةيهاللا تايئاضفلا جمارب ىلع ليوطلا رظنلا -0

 .عئاضلا تقولا نم هتحت لئاط ال اميف لدجلا -1

 .تقولل ةعاضإ سيل ةايحلاو ناسنالاو نوكلا يف هللا قلخ يف ركفتلا -

 رطظّنلا دعبو لقعلا ةحاجر ىلع لدت تقولا ىلع ةظفاحملا -6

 .تقولا ريدقت نم ديعاوملا ىلع ةظفاحملا -9

 .تقولا ةعاضإ نم ديعاوملا فلخ ٠-

 .ةحيحصلا تاباجإلا زمر لوح ةرئاد عض .ةيلاتلا رارضألا ىلإ تقولا رادهإ يدؤي -ج

 .عمتجم ا دارفأ نّيب ةيعامتجالا تاقالعلا ءوستف نيرخآلا ةقث ناسنإلا دقفي ١-

 .ةيداصتقالا لاوحألا ءوست -"

 .حاجنلا ىلإ يدؤي ديعاوملا ىلع ةظفاحملا -"

 .عمتجم ا دارفأ ىدل يسفنلا نمألا لتخي -ع

 .ةراجتلا عجارتت -0

 .ةعارزلا طحنت -1

 ىضوفلا دوست -ال

 عض .حيحص ةيلاتلا لئاسولا نم يأ .هيلع ةظفاحملاو تقولا بح سرغي نأ نكمي فيك -ء

 .ةحيحصلا ةباجإلا رمر لوح ةرئاد

 انارذر



 .ةيوبرتلا تاكولسلاو ةيسردملا جهانملا نمض كلذ لعج ١-

 .مالعإلا لئاسو نمض كلذ نوكي ْنأ بجي -؟

 .ةيبدألا لامعألا نمض كلذ نوكي نأ بجي ٠١-

 .ةيعامتجالا تاقالعلاو باطخلا تايبدأ يف -

 .ةرسألا ةيبرت نمض كلذ نوكي نأ -4

 .ةداقو ًاماكحو ًءابآ رابكلا نم كلذ لافطألا ملعتي نأ بجي -1

 رعاشلا لوق ىنعم ام -ه

 يناوثو قئاقد ةايحلا نإ هل ةلئاق ءرملا بلق تاقد

 -:ةيوحن ميهافم -"؟

 ىدحإ وأ الاب صاقن هنإ حرطلا ةيلمع يف باسحلا لهأ بولسأ وه ءانثتسالا :فيرعتلا (أ)

 وأ هنم حورطملاو الاب ىنثتسم ىمسي فوذحملاف .اهيلع قباسلا مكحلا يف ًالخاد ناك امل اهتاوخأ

 .هل ةادأ الإو هنم ىنثتسم ىمسي هنم صوقنملا

 .اهلبق ام مكح نم ءانثتسالا ةادأ دعب ام جارخأ نمضتي يوغل بولسأ وهف ىرخأ ةرابعبو

 ءانثتسالا ةادأو ىنثتسملاو هنم ىنثتسملاو مكحلا يه ةعبرأ ءانثتسالا ناكرأ - * (ب)

 سدقلا الإ نيطسلف انرز

 ىنثتسم ا ةادألا 2 هنم ىنثتسم ١ مكُحلا

 .اشاح ءالخ ءادع ءىوس .ريغ الإ .ءانثتسالا تاودا رهشا (ج)

 .نيباذكلا اشاح سانلا ةقث باونلا لاني :كلوق (اشاح) ةلثمأ نمو

 -:يه طامنأ ةعبرأ ءانثتسالا ()

 يات



 :يفن هقبسي مو .ءانثتسالا ناكرأ يهف ترفاوت ام وهو (بجوملا) تبثملا ماتلا ءانثتسالا ١-

 نيلصف الإ باتكلا لوصف تزجنا

 ءارعشلا اهرضح ةيرعش ةيسمأ نامع ةناما تماقأ (ماهفتسا) (يهن) (يفن هبش وأ)

 .ناوضر هللا دبع الإ

 .ًامئاد بصنلا وه طمنلا اذه يف (الإ) ب ىنثتسملا مكحو

 يفن همدقتو ءانثتسالا ناكرأ هيف ترفاوت ام وه (بجوملا ريغ) يفنملا ماتلا ءانثتسالا (ه)

 .عابتالا وأ بصنلا وه طمنلا اذه يف الأب ىنثتسم لا مكحو يفن هبش وأ

 (رباكم وأ ) ارباكم الإ نيطسلف ةبورع يف شقاني ال -

 عجرم وأ) ةعماجلا ةبتكم يف هيلع ترثع ًادحاو ًاعجرم الإ ةديفم عجارم ىلع غلطأ مل -

 (دحاو

 انهو الإ ًادحأ قداصت ال -

 مكحو .هنم ىنثتسملا سنج ريغ نم هيف ىنثتسم لا ناك ام وه عطقنم ا ءانثتسالا (و)

 .ًامئاد بصنلا وه طمنلا اذه يف (الإ) ب ىنثتسملا

 .مهمزالم الإ نورضاحملا جرخ -

 ....مهتاودأ الإ لامعلا رداغ -

 يفن هبش وأ يفن همدقتو هنم ىنثتسملا هيف فذح ام وهو غّرفملا وأ صقانلا ءانثتسالا (ز)

 .ًارج وأ ًابصن وأ ًاعفر ةلمجلا يف هعقوم بسح طمنلا اذه يف (الإ) دعب عقاولا مسإلا مكحو

 .نوعرابلا نوسدنهملا الإ دودسلا ىنبي ال -

 .كيدلا ضيبي فوس موي تاذ ةياور الإ ماعلا اذه تأرق ام -

 .هلل ةعاط الإ لمعلا يف صالخالا ام -

 م



 .مساب هجوب الإ َكاَخَأ قلت ال -

 ام يف اهلبق ام رصح ديفتو .غّرفملا وأ صقانلا ءانثتسالا يف رصح ةادأ (الإ) برعت (ح)

 .اهدعب

 الإ ناسنالل ام :انلوق وحن ىنثتسملا بصن بجو هنم ىنثتسم ا ىلع ىنثتسملا مدقت اذإ (ط)

 .هلكاشم لحل ةليسو ناميإلا

 .نابرعم نامسا امهو ءانثتسالا تاودأ نم ىوسو ريغ (ي)

 دحاو ٍلحم ىوس اهباوبأ ةيراجتلا لاحم ا تلفقأ -

 ... .نيعنصم ريغ عناصمأ تحبر -

 (ال) دعب عقاولا مسإلا بارعإ بسح ءانثتسا يمسإ (ىوسو ريغ) برعت -

 ًامئاد ةفاضإلاب رجلا وه (ىوسو ريغ) دعب ىنثتسملا مكح -

 دق اهنأل .اهل هب لوعفم هنأ ىلع ًابوصنم (اشاحو الخو ادع) دعب ىنثتسم لا تأي (أ (ك)

 .رج فرحأ نوكت دق اهنأل اهب ًارورجم وأ ؟ةيدعتم ةمات ًالاعفأ نوكت دق نوكت

 بجي (اشاح ام ءالخ ام ءادع ام) تحبصأ يأ (ام) ب تاودالا هذه تنرتقا اذإ (ب

 اهل هب لوعفم هنأ ىلع بصنلا بجاو نوكي اهدعب ىنثتسملاو ًالاعفأ ًاهرابتعا

 (ةرجش وأ) (ٌةرجش) ادع اهعيمج راجشألا تقروأ (أ) لاثم

 .ًةرجش ادع ام اهعيمج راجشألا تقروأ (ب) لاثم

 لوؤملا ردصملاو ةيردصم (اشاحو الخو ادع) ءانثتسالا تاودأ مدقتت يتلا (ام) نوكت (ج

 .عطقنملا ءانثتسالل حلصت ال اهنإف ًافرحأ وأ ًالاعفأ ءانثتسالا تاودأ تناك اذإ (ء
 ع 0 ع

 ارارفل



 .ًايفنم وأ ًابجوم ًامات اهيف ءانثتسالا نوكي نأ اهمادختسا دنع نيعتيو

 -:ةيوحن تاقيبطت -

 -:يلي امم لك يف ءانثتسالا ناكرأ نّيب )١(

 .ًاعراش ادع ام عاروشلا فيظنت مهتريد لهأ ةلباسلا بالط كراش -أ

 .نيدحاجلا ريغ دحأ ليمجلل ركنتي ال -ب

 .بسكلل ةليسو ملعلا لعج نم الإ نطولا ةضهن يف ءاملعلا كراشي -ج

 .ةعالخلاب اهنم فصتا ام اشاح ةمجرتملا صصقلا علاطأ -ء

 .ةليلق قطانم ىوس ءابرهكلاب يندرألا روغلا رينأ -ه

 .هلح يف يخأ يندعاس ًازغل الخ زغللا تللح -و

 :يلي امم لك يف (الإ) ب ىنثتسملا مكحو ءانثتسالا عون نيب (5)

 .نيهجولا اذ الإ سانلا مرتحا -أ

 ندك وأ تام نآافآ لسرلا: هليق نم تلخ دق لوسرألا دمحم اَمو) :لاغت لاق

 .(مكباقعأ ىلع متبلقنا

 .ماظ الإ دحأ قحلا ةملكل ءاغصالا ضفري ال -ج

 .مهبتك الإ ةيرقلا ىلإ نودئاعلا لصو -ء

 .نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخالا -ه

 -:يلي امم لك يف (ىوسو ريغ) برعا (")

 بردلا يف كولشألا ىوس١.ءيش النيديحو يبلق عم ترسو -أ

 نآْرُقلا ةءارق ىوس بولقلا أدص اولجي الو راوحلا ىوس لقعلا كش ألمي ءيش ال -ب

 .بيرلا نب كلام لاق -ج

 ًايكاب ينيدرلا حمرلاو فيسلا ىوس دجأملف يلع يلبي نم تركذت

 ارارغي



 ناسح ريغ لامعألا تناك اذإ مههوجو ْنسح نايتفلا عفني لهو -

 ىري الام هنم هريخغغ ىأر هردق هّشسفن ثليهج نيمو ه

 .ًامئان ناك دقف ٍديز ريغ مهعورد نوزئافلا ملست -و

 .ةرم ريغ ناضمر يف حيوارتلا لص -ز

 لك دعب عقاولا ىنثتسم ا مكح نيبو ءانثتسالا تاودأ جرختسا مث .ةيلاتلا صوصنلا أرقا (©)

 .اهنم

 اهيودي نم ٌتيعأ ةقامحلاالإ هب بطتسي ءاود ءادلكل أ

 بهجنلا كئابآ ىوس ماركلا نم ًادحأ ًاينثتسم ال سانلا مركاو -ب

 لولف ةلخام ٍفيس لك يفو ةلالم هلخام سفن لك يفو -ج

 بهذم قحلا بهذماللإ يلامو ًةيشدمحالاالإ يلامو د

 .ةبسانملا ةملكلاب غارفلا ءلمب ةيلاتلا لمجلا بارعإ لمكأ (0)

 ريخألا لصفلا الإ ةيحرسملا ُثأرق (أ)

 ب ضاسر لق مارق

 20 يف كرحتم عفر ريمض :ءاتلا

 21 بوصنم هب لوعفم :ةيحرسملا

 :نوكسلا ناح نت فرخ يكن ةاؤآذألا

 افريل



 لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ (ج

 يردصم فرح : ام

 () :ةريدقت تتسم يمض هلغاقو كيما ضام ءانثتسا لعف :الخ

 ( هلت ةلع اقر قم لوؤللا وةضصملاو:يتتسللا ينس هب لوعفم ةلالجلا ظفل :هللا

 داسحلا ةتامش ريغ نوهتف ىتفلا ىلع رمت دق بئاصملا لك (د

 انارخا



 -:ةيوغل تاراهم

 (راصتخالاو فذحلا يف)

 ؟ممو ؟ملو ؟مب :لوقتف اهب تمهفتسا اذإ (ام) نم فلألا فذحت نأ برعلا ةداع نم

 أبنلا نع ءنولءاستي مَع :لجو رع لاق امكو .«اهاركذ نم تنأ ميف]+ :ىلاعت لاق ميفو مالعو

 .ميطا يف نونلا مغداف ؟ام نع يأ :ميظعلا

 فذحف هنم ىفخأو رسلا يأ ,ىفخأو رسلا ملعي :ىلاعت هللا لوق راصتخالل فذحلا نمو

 .ةدحاو ةرم وأ .ةدحاو هرمأ يأ *«ةدحاو الإ انرمأ اموإ» هلوقو

 منو » لجو زع هللا باتك يفو .نكأ مو أ ل "مهلوقو لابأ طو . ُلَبأ مم :هلوق فذحلا نمو

 ٌثراوت ىتحإ» هلوقو «قارتلا تغلب اذإ الك هلالج لج هلوق نم هركذ مدقت ام كلذ نمو

 نمو ًاراصتخاو ًازاجيإ ضرألاو سمشلاو سفنلا فذحف «ناف اهيلع نم لكإ» هلوقو «باجحلاب

 نآرقلا يفو ورمع ايو ديز اي يأ .بهذإ ورمعو .لاعت .ديز :مهلوقك ءادنلا فرح فذح كلذ

 .فسوي اي :يأ هاذه 00 فسويإ#

 ايو ءٌراح اي مهلوقك .هريغ نود ءادنلا يف ةفرعملا ةدرفملا ءامسألا رخاوآ فذح كلذ نمو

 ضعب يفو ميخرتلا :فذحلا اذهل لاقيو ءيبحاص ايو ءُكلام ايو .ثراح اي :يأ .ُحاص ايو لام

 سيقلا ؤرما لاقو ُلاَم اي اودانو" ةذاشلا تاءارقلا

 يلمجاف يمرص تعمزأ دق تنك ناو (للدتلا) اذه ضعب ًالهم ُمطافأ

 :صاعلا نب ورمع لاقو

 ؟ٌحنصت فيك نرظناف ايند كنم هب للنأ ملو ينيد كيطعأ ال يواعم

 .هركذ نع ءانغتسالاو .هب ملعلل (فلحأ) اوفذحف هللاب فلحأ يأ .هللاب مهلوق كلذ نمو

 .هللا مساب ئدتبا يأ .هللا مساب :مهلوقو

 مع



 (ددعلا) ١-

 (رعشلا عبانم)

 تاحرف سايلإ يرجهملا رعاشلل
 ضيرقلا ٌتذ خأ نمع نولوقي

 َفيكو ضورعلا تسرد نيأو

 ملع بلااطب ًاموي تنكامو

 ًايبص ضيرقلا ٌتذ خأ ثلقو

 ميسنلا ل يلع تاوطخ نعو

 لودجحجل ا هايم تاكح ض نهعو

 بيدألا بحملا ٍتارفز نيهو

 قاوللا ناسحلا تار ظن نعو

 فاعضلا ىنزحلا تابع نهو

 يلآاللا َمْظن ثملعت كانك

 ٌتككوًايثك ٌتثرهس يننف

 بيغت تناك بلكاوكلا ناو

 كامسلااهنم دئاصقلا يذهف

 تاسردمل ل خدأ طتنك نئل

 تاعماجلا ةعماج نوكلااذف

 ٌليمج نايب تايكبمليفف

 ؟رزردذلا ملظن تملعت نممو

 رفغألا ايبا اذ ه تنفنقلت

 !رغصلاذنم كاتفرعانإف

 رحسلا ينغت يهو ريطلان ع

 رجلشلا تحت دملالجلا قووف

 رقتحملا ر سس م للاهداعمحازي

 زرجحكلا فامينالغلغي نأ َي

 بع ىنازحلا تاب ع يفف

 ٌرهسلا لولطو مارغغلا طرفل

 رن شنلاٌُل يطأ تارينلا ىلإ

 َرْنأل ل يلج يبلقب ىققبتو

 رمقلااهنموايرثئلااهنمو

 ربكل اذ ه دعب الو ًاريغص

 رب تعم لا اهذاتسا رهدلا اذو

 ْرَرْغ ناعم تاكح ضمه لا يفو

 ناخب



 ركفلن قي بركان سورد نوم صبملا  رصبيبام لك فو

 ئصبلاىيمعأ ةريصبلا ىمعأ ديفتسي الواموي يحي نمف

 -:تاحرف سايلا

 امك .قزرلا ًاسمتلم 11١١ ةنس ليزاربلا ىلإ رجاهو نانبل يف 1891 ةنس رعاشلا اذه دلو

 نكي ملف .ةايحلا ةوسقو نامرحلا ةرارم رجهملا يف سايلا ىساق دقو .لبق نم هل ناوخأ رجاه

 مظعم ًارسعم لظو .ءاخرلاو رسيلا هل رفوي ام هحافك نم لني ملو .هتعيبط يف ًارجات ٌلجرلا

 .رقفلا نمو ةبرغلا نم يناعي ,هتايح

 ةبهوملا هتعفد دقف كلذ عمو ةيلوألا سوردلا الإ سرادملا يف تاحرف سايلا ملعتي مل

 مث هغاساو هقوذتف .هتسرامم ىلإو رعشلاب قلعتلا ىلإ .هتعيبط يف هللا اهتبثأ يتلا ةيركفلا

 .ةرطفلا رعاشو ةقيلسلا نبا وهف هدوجف همظن

 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 ءارعش نم يرجهم رعاش تاحرف سايلا -أ

 .ةيبرغلا ابوروأ يف رجهملا ١-

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا -"

 .(ليزاربلا) ةيبونجلا اكيرمأ -؟

 .هرمعو رجهم ا ىلإ رعاشلا رجاه -ب

 .ًاماع نورشع ١-

 .ًاماعارشع ةعبسا#

 .ًاماع نورشعو ثالث -"

 .رجهملا يف وهو ةيداملا هتلاح تناك -ج

 :ةارثلا نخاف ام ناك ١-

 5ع



 .لاحلا طسوتم ناك -"

 .ًاحفاكم ًاريقف ناك ٠-

 يف تاحرف سايلا سرد -د

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف درافراه ةعماج يف ١-

 .ليزاربلا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرد ٠-

 .ةيلوألا سوردلا الإ سرادملا يف سردي مل -"

 :ناك يرعشلا هجاتنا -ه

 .يلاعلا ميلعتلا ديلو ١-

 .ةبهوطاو عالطالاو ةفاقثلا ديلو -

 .هريغ نم هرعش قرسي ناك -"

 ىلإ هلوصأ يف يمتني تاحرف سايلا -و

 ايروس ١-

 نانبل -؟

 نيطسلف ١-

 -:يه تاحرف سايلال ةديصقلا هذه اهتجلاع يتلا راكفألا -ز

 -:يلي اميف ةرابعلا مأ * ةراشإ وأ ” ةراشإ عض

 سرادملا لخدي مل وهو رعشلا مظن نف رعاشلا ذخأ نمع لأسي ( )

 ريطلا نع ضيرقلا تذخأ لوقي( )

 ليلعلا ميسنلا نع هتذخأو ( )

 روخصلا قوف ءاملا توص نم هتذخأو ( )

 بحلاو ناسحلا نم هتذخأو ( )

 يناسنالا فعضلاو ىنازحلا نعو ( )

 عا"



 .اهتاكاحمو ةعيبطلا نم ضيرقلا ذخأ هنأ ىلع لدي قبس ام لك ( )

 .نوكلا يف ريكفتلا لوطو يلايللا رهس نم رعشلا ذخأو ( )

 .يداعلا اهنمو ديجلا اهنمو زاتمملا اهنمف هدئاصق عاونأ نع ثدحتي ( )

 هماعلا لوقت امكو ذاتسألا وه رهدلاو ةسردملاو ةعماجلا وه نوكلا نأ لوقي( )

 (سرادم سلاجما)

 .تارسمو تايكبم نم عمتجملا يف يرجي اميف ةربعلا لك ةربعلاو ( )

 .ةبهوم رعشلاف كلذل ( )

 .ملعتو بيردتو ةيبرت رعشلا ًادبأ ( )

 .ةحيحصلا ةباجإلا زمر لوح ةرئاد عض -:يلي امم تاحرف سايلإ رعش زاتمب -ح

 .هتاملك يف لهس هرعش ١-

 .ةايحلا براجت نم هيناعم -؟

 .تابسانملا رعشب لفحي مل -*

 .ةاناعطاو ةمكحلاب ءولمم هرعش -؟ع

 .ًاينهذ ةءورقمو ةرصاعم هبيكارت -0

 .هرعش ىلع كلذ سكعناف ةيونعملاو ةيداملا هتايح يف ًايماصع ناك -1

 .ةيعامتجالا عيضاوملاب ينع -ال

 .نيجاتحملاو ءارقفلل ًارزاؤم ًايفطاع ناك -

 .هرثؤمو ةذفان هاقيسوم -89

 .ةعيبطلا ءايشاب جوزمم لايخ وذ ٠-

 .ًارورغمو ًايمأ ًارعاش ناك ١-

 ةدس ىلإ مهؤامسأ ةيلاتلا ءابدألاو ءارعشلاو نوركفملا لصو ءيش يأب (ط

 عع



 .فورظلا عيوطتو ةطساولاب مأ ةرباثملاو ملعلاب مأ ةبهوملاو ةيرقبعلاب ةرهشلاو عادبإلا

 .داقعلا دومحم سابع ١-

 .ينزاملا رداقلادبع -'"

 .يطولفنملا يفطل ىفطصم -"

 .لماك ىفطصم -ع

 .يجان ميهاربا -0

 .يقوش دمحا -1

 (لتلا ةبهو ىفطصم) رارع -ل

 ناقوط ميهاربا -6

 .مساقلا حيمس -5

 يروعانلا ىسيع -

 .يناريالا نيدلا فيس دومحم ١١-

 ةشيروبأ رمع ١١-

 دْسَألا نيدلا رصان ١-

 .يركلا دلاخ ١5-

 .ناوضر هللا دبع -060

 .ميهاربا ظفاح -7

 دومحم رديح -١ا/ل

 ناك



 ١ - نم ةدرفملا دادعالا )١-٠١(

 دعب ناركذي نيدرفم اناك اذإو ًاثنؤمو ًاركذم هسنج يف دودعملا ناقباطي (؟ . )١ ناددعلا -أ

 .هل ًاتعن نابرعيو دودعملا

 ةَدِحاَو ةأرماو دِحاَو لجر

 ناتنثا ناتأرما نانثا نالجر

 ًاثنؤم ناك اذإو ,تثتأ ًاركذم ناك اذإف .هسنج يف دودعملا فلاخت )8-1١( دادعألا -ب

 .ًارورجم ًاعمج نوكي اهدودعمو ءتّركذ

 نينس ثالث ماوعأ ةثالث

 .تاحافت رشع مالقأ ةرشع

 )5١1١-١19( ةبكرملا دادعألا -'؟

 )1١-1( ناددعلا -أ

 لاق ًازييمت برعيو ًابوصنم ًادرفم امهدودعم نوكيو امهيأزج يف دودعملا سنج ناقباطي

 ...ًارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع ْنِإ]+ :ىلاعت لاق . 4ًابكوك رشع دحأ تيأر ينإ+ :ىلاعت

 ىنثماب قحلم هنأو هعقوم بسح برعي ؟ ددعلا نأ .(237) ددعلا بارعإ يف ًامئاد ركذت

 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ددعلا ءزج :هبارعإ يف لوقن )٠١( ددعلاو

 (1-19) دادعألا -ب

 .يناثلا اهئزج يف هقباطتو «لوألا اهئزج يف دودعم لا سنج فلاخت -

 .ًايبدأ ًاعجرم رشع ةينامث رشنلل ديع لئاو راد يف

 ةصصختم ةلجم ةرشع تس ىلع ديزي ام رشنلل افاي راد يفو

 اراخلا



 درفم ناك اذإ هدودعم فلاخي هنأو ًابكرمو ًادرفم لمعتسي ٠0٠١( ددعلا نأ تظحال كلعل ا

 .ًابكرم ناك اذإ هقباطيو

 5١ ---- ع.»”.-"١ :دوقعلا ظافلا -

 .ًاثنؤم وأ ًاركذم دودعملا عم اهظفل ريغتي ال

 ًازييمت برعيو بوصنم درفم اهدودعم

 اهرجو اهبصن ةمالعو وواولا اهعفر ةمالع يأ ءملاسلا ركذملا عمجب ةقحلم دوقعلا ظافلا

 .بوصنم زييمت اهدودعم برعيو .ءايلا

 .ةلفط نوثالث وأ .ًالفط نوثالث .نامع لافطأ ناجرهم يف كراش

 :دوقعلا ظافلأ ءانثتساب )7١-19( ةفوطعملا دادعألا -ع

 ثنؤملل (ىدحإ وأ ةدحاو)و .ركذملل (دحاو) ب فوطعملا ددعلا يف )١( ددعلا ىلع لَدُي

 عقوملا بسح كلذو ثنؤملل (نيتنثا وأ ناتنثإ) ءركذملل (نينثا وأ نانثا) ب (؟) ددعلا ىلع لدُيو

 .ًارورجم وأ ًابوصنم وأ ًاعوفرم يبارعإلا

 فوطعلملاو .دوقعلا ظافلأ نم فوطعملاف :اهماكحأ يف ديدج ال ةفوطعملا دادعألا رئاس -

 .ًازييمت برعيو بوصنم .درفم ةفوطعملا دادعألا نم هيلع

 .ًابعال نورشعو دحاو بعلم ا يف -

 ةلماع (نيرشعو ةدحاو وأ) نيرشعو ىدحإ تاطاشنلا ةرادإ ةريدم تافاك -

 -:رايلمو نويلمو فلأو ةئام دادعألا -0

 ثنؤم لاو ركذملا عم اهظفل رّيغتي ال -

 .هيلإ ًافاضم برعيو ءرورجم درفم اهدودعم -

 ةرمثم ةرجش ةئم عرازملا سرغ

 بلاط ةئم ةقباسملل مدقت

 :ىيقرتلا دوعلا 5

 عال



 .كلذ حيضوت يلي ام يفو .هبيترت ىلع لديو هلبق ام فصيل مسا دادعألا نم غاصي

 :ًادرفم )١( ددعلا -أ

 ركذم ا عم (لوألا) ةملك لمعتست .ًادرفم )١( ددعلا يف بيترتلا ىلع لدن نأ اندرأ اذإ -

 :لوقنف ثنؤملا عم (ىلوألا) ةملكو

 .لوألا زكرملا انقيرف لتحا -

 ىلوألا ةزئاجلا انقيرف لان -

 )7-٠١(. ةدرفما دادعألا -ب

 لوقنف هبيترت ىلع لديو هلبق ام فصيل (لعاف) نزو ىلع مسا ددعلا نم غاصي -

 ثلاّثلا وأ يناثلا زكرملا قباستملا لتحا

 رشاعلا .... سماخلاو عبارلا مويلا

 (11-19) ةّبكرملا دادعألا -ج

 رشع يداحلا لاؤسلا نع تبجأ له

 رشع يناثلا لاؤسلا نع بيجت ةرشع ةثلاثلا ةرقفلا

 .دوقعلا ظافلا ءانثتساب (19-ا١) ةفوطعملا دادعألا -ء

 .قيقدلا يأرلا ىلع دمتعي نورشعلاو ثلاثلا لاؤسلا

 .نيثالثلاو ةسداسلا ةعاسلا ةياور تأرق له

 رايلمو نويلمو فلأو ةئامو ءدوقعلا ظافلا -ه

 ....... نوثالثلا مويلا

 5 فنلألا .ةئاملا مويلا

 به نوذالكلاةلبللا
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 7 فلألا «ةئاما ةليللا

 ًاعفر هبارعإ يف هعبتيو .ددعلا دعب ركذ اذإ هدودعمل (ةفص وأ) ًاتعن يبيترتلا ددعلا برعي

 .هعقوم بسح برعيف هدودعم ىلإ فيضا وأ دودعم ريغ نم ركذ اذإ امأو ًارجو ًابصنو

 لزانم ةدع نم ةفلؤملا دادعألا ةباتك :ًاعباس

 -:يلي ام مهفتو ءاهحرش قبس يتلا دادعألا ماكحأ اهيلع قبطت -

 .ثنؤم (ةئام) ظفلو (ةئام) دعي تائملا ةلزنمب ددعلا ١-

 دعي نييالملا ةلزنمم ددعلا كلذكو ءركذم (فلأ) ظفلو (فلأ) دعي فالألا ةلزنمب ددعلا -"

 (رايلم) هلثمو ركذم (نويلم) ظفلو (نويلم)

 .طقف تارشعلاو داحالا ةلزنم يف ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم .دودعم لا عم ةقباطملا عار -*

 .ةدعلا لزانملا يذ ددعلا نم بتكي ددع رخآل ًافقو نوكت دودعملا ةكرح -ع

 (1941 ةنس وأ م197١ ماع لئاو دلو) -

 ًايداليم فلأو ةئامعستو نينامثو نينثأ ماع وأ ًايداليم نينامثو نينثأو ةئامعستو فلأ ماع

 (هبلاط ا/19) و (بلاط ع50) ناسحإلاو ربلا ةلمحب قحتلا -

 .(بلاط فالآ ةعبرأو ةئامعستو ةثالث :وأ بالط ةثالثو ةئامعستو فالآ ةعبرا

 -:ةيوحن تاقيبطت -*
 نيعب ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم دودعملا ةلاح ذخأ عم .تاملك ىلإ ةيتآلا دادعألا لوح )١(

 .رابتعالا

 .ءاسن (9) و لاجر (ع) -أ

 .تالجم )١5( و باتك (73) -ب
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 .ةرطسم )١7( و ملق )١10( -ج

 .ةدرو (69) و .ةرجش (الال) -د

 .ًارنع (/0)و ططق (ا/)و ةوبل (11١)و ًادسأ (97) تيرتشا-ه

 .نيلابط )٠١( .ةوعدم (9١٠)و ًاوعدم(١71) و ًاينغم )١7( ةفزلا يف ناك-و

 -:لاخ ناكم لك يف لكشلاب ًاطوبضم ًابسانم ًاددع عض (؟)

 .تنمسألل عناصم ...... ندرألا يف -أ

 .رطفلا ديع ةلطع يف تايحرسم ....... تدهاشو -ب

 مولعلاو فراعملا فلتخم يف ابا ....... ضرعم نم تيرتشاو -ج

 .(حيار نيو) ةلجم يف تالاقم........ و رييغتلا عاَنُص ةلجم يف تالاقم........ تبتكو -ء

 12120716 ه الا/ل6 ةنس يبنتملا بيطلاوبا دلو-ه

 .ديلا ةرك لاطبأ جيوتت لفح روضحل فالآ .......... نامع داتس يف -و

 .يلي اميف ةبسانملا ةملكلاب غارفلا لمكأ (©)
 تا "٠ روت لي + ا هام 0
 ةدحاو ةصق ةبتكملا ىف -أ

 تاونس عبس يديفح رمع -ب

 ظ*ه58 رورجم هيلإ فاضم :تاونس

-_ 

 (ًابكوك رشع دحأ تيأر ينا) ىلعت لاق -ج

 اوكعلاا



ثالث حرسم لا يف -ه
 55 رو

 فطع فرح :واولا

 1 دحاو ىلع فوطعم :نورشع

 بوصنم زييمت :ًابعال

 بلاط ْفلأ ةقباسملل مدقت -ز

 (زييمت) رورجم هيلإ فاضم :بلاط

 رطملاو حيرلا يف

 ريخلا يف حايرلاو ءرشلا يف الإ نآرقلا يف حيرلا ظفل تأي مم

 الإ هيلع تتأ ءيش نم رذت ام ميقعلا حيرلا مهيلع انلسرأ ذإ داع يفوإ» لجو زع هللا لاق

 .4ميمرلاك هتلعج

 مهنأك سانلا عزنت رمتسم سحن موي يف ًارصرص ًاحير مهيلع انلسرأ انإإ# :هناحبس لاقو

 .4«(رعقنم لخن زاجعأ

 .4هتمحر يدي نيب ًارشب حايرلا لسري يذلا وهوإ# :هناحبس لاقو
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 .هرمأب كلفلا يرجتلو .هتمحر نم مكقيذيلو .تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو :لاقو

 .«نوركشت مكلعلو .هلضف نم اوغتبتلو

 ةمحرلل يتلا اّمأف .باذع عبراو ةمحر عبرأف نامت حايرلا" :رمع نب هللا دبع نعو

 امهو ميقعلاو - رصرصلاف .باذعلل يتلا امأو «تارشانلاو - تايراذلاو - تالسرم او تارشبملاف

 .رحبلا يف امهو فصاقلاو فصاعلاو ربلا يف

 انرطمأو :لئاق نم لجو زع هللا لاق امك ,باذعلل الإ نآرقلا يف راطمألا ظفل تأي مو

 رطم ترطمأ يتلا ةيرقلا ىلع اوتأ دقلو» لجو زع لاقو :««نيرذنملا رطم ءاسف ًارطم مهيلع

 .4(ميلا باذع اهيف حير هب متلجعتسا ام وه لب ءانرطمم ضراع اذه ىلاعت لاقو .«ءوسلا

 (دحاو مساب نيداضتملا يف)

 :مهلوقك

 حبصلاو ليلل :ميرصلاو دوسألاو ضيبألل :نوجلا

 .نيقيلاو ,كشلل :ةلوليخلاو ضيحلاو راهطالل :ءورقلاو

 نيينعملا ىلع 4 ًادادنأ هلل نولعجتو )+ نآرقلا يفو دضلاو ءلثم ا :دنلاو

 .ىثنألاو ركذلل :جوزلاو

 .لأسي ال يذلاو لئاسلا :عناقلاو

 حيِحَّضصلاَو غودلملل :ميلسلا

 .نايّرلاو ناشطعلل :لهانلاو

 مو



 فرصلا نم عونمملا ١-

 رليك نليه

 تدقف دق تناك هنم تيفش املف ديدش ضرمب اهرمع نم ةيناثلا يف رليك نيليه تبيصأ

 نم تفتخأ دق ةداعس لك نأ عيمجلا نظو .ةبيهر ةثراك كلذ ناكف .رصبلاو عمسلا يتمعن

 ًاماع نينامنو ةينامث رليك نليه شيعت نأ اهعورأو رومألا برغأ نم نأ ريغ «ةلفطلا هذه ةايح

 ةئيلم ةايح ايحي نأ هنكمي مكبألاو ىمعألا نأ ىلع نهربت نأو .ملاعلا اذه يف ةأرما دعسأك

 .عمسيو ىري ناسنا يأك ةديفمو

 الأ ىلع مزعلا تدقع يتلا اهمأ ىلإ دوعي نليه اهتفرع يتلا ةداعسلا هذه يف لضفلا نإ

 لوقتل تاراشإ عنصت نأ اهتملعف ءاهسؤب يف ًاببسو اهتايح يف ًاقئاع عمسلاو رظنلا اهنادقف نوكي

 ةريغص ةاتف ةمئادلا اهتقيفر تناكو ءاهقيرط ىلع لدتستل اهيدي مدختست نأو ءديرت ام اهتطساوب

 اهل بحلا ةديدش تناك لب ىعدت ةريغص ةبلكو مهلزنم يف لمعت يتلا ةيهاطلا ةنبا يه ةيجنز

 يهو رقبلا سحتو تاجاجدلا معطتو ريفاصعلاو تاناويحلا بحت تناكو .ًاقلطم اهقرافت الو

 عمسلاو رظنلا ةداعإ اوعيطتسي ممل نيذلا ءابطألا نم ليلق ريغ ددع ىلإ اهدلاو اهلمحو

 تبيصا دق اهرودب تناكو .نافيلاس ةسنالا يه ةملعم اهل دجوأو لعف مهدحأ نأ ريغ .اهيلإ

 نيفوفكملا دالوألل ةملعم نوكتل تبردت تيفش املف .ةلفط يهو اهتايح نم ةريصق ةرتفل ىمعلاب

 دقو .عباسلا اهداليم ديعب اهلافتحا نم ةليلق رهشأ لبق نليه لزنم ىلإ تلبقاو عمسلا يدقافو

 .ةديدج ةرماغم نليه ةايح نافيلاس ةسنآلا تلعج

 ًاجهتت نأ اهتملعو ةيمد اهتطعأ لوألا مويلا حابص يفف .اهيديب ملكتتو يغصت نأ اهتملع

 ءامسا أرقتو أجهتت فيك ملعتت نليه تحار ًايجيردتو ءاهديب ةيمد ةملك

 مو



 لأست فيكو اهيديب ثدحتت فيك تملعت موي لك اهلمعتستو اهب طيحت يتلا ءايشألا لك

 لوأ نليه تبتك رهشأ ةثالث نوضغ يفو ةريثملا رومألا نم كلذ ريغو ءاهيلع بيجتو .ةلئسألا

 .اهل ةلاسر

 اهسمالت تناك ةقطان وأ ةزراب فرحأ اهولعت نوتركلا نم عطق ةطساوب ةءارقلا تملعت

 ام أرقت تحار مث ءاهسفنلو اهسفنب لمجلاو .تاملكلا فيلأتب تأدب ًائيشف ًائيشو اهعباصأب

 ضرأ يف عنصت تناك طئارخ ةطساوب ايفارغجلا تسردو .نافيلاس ةسنألا اهل هفلؤت تناك

 تاتابنلا تسردو ءراهنألا يراجمو ةيدوألاو لابجلا لاكشأ لاكشألا اهعباصأب ةسسحتم ةقيدحلا

 فيك رتل موي لك اهسملت حورتو ,ةيجاجز ةينأ يف اهب ظفتحت تناك ذإ ,ةعيبطلا ىلع روهزلاو

 .ربكتو ومنت فيكو اهلكش امو يه

 نيله ةرماغم تناكو نيفوفكملا ةسردم ىلإ اهتملعم اهتلمح اهرمع نم ةنماثلا تغلب امو

 يف ةبردم ةملعم اهتلعج دقف .مالكلا تملعت دقف .ةرشاعلا تغلب امدنع ىربكلا ةيناثلا رليك

 اهناسلب تاملكلا فلؤت تناك فيك ًامامت سحتف اهمف ىلع اهدي عضت نيفوفكملا ةسردم

 ريغ ءاهقلطت نليه تناك يتلا تاوصألا مهف دحأ عاطتسا نأ لبق ليوط تقو ىضمو .اهيتفشو

 مالكلا ملعت نم نليه تنكمت موي ناك ىتح ءملستست مو سأيت م نايفلاس ةسنآلا اهتملعم نأ

 .رسيو ةلوهس لكب اهمهف نوعيطتسي اوناك ءابرغلا نأ ثيحب ةديج ةروصب

 ثيح كرويوين ىلإ نايفلاس ةسنآلا ةقفرب تبهذ ةرشع ةعبارلا رليك نليه تغلب امدنعو

 عيضاوملا نم ريثكلا سردت نأ تعاطتسا دقو .مصلل ايلع ةسردم يف ةذيملت حبصت نأ اهنكمي

 اهلعج امم اهسورد يف ًاقوفت ترهظأ دقو .ةيناملألاو ةيسنرفلاو ايفارغجلاو ءباسحلا لثم كانه

 ىلإ نعمسيو نرصبي تايتف عم ةرشع ةسداسلا يف يهو تلسرأ اذلو .ةعماجلا لوخد ررقت

 انا



 ناك يتلا تاملكلا اهيدي يف ًاجهتتو فوفصلاو سردلا تاعاق اهعم لخدت اهتملعم تناكو

 ىلإ لوخدلا ناحتما ىلإ تمدقت امدنع اهنأ ةجيتنلا تناك دقو .بالطلا ىلع اهنوددري ةذتاسالا

 ةجرد عم ةينانويلاو ةيزيلجنالاو ةينيتاللاو ةيسنرفلاو ةيناملالا تاغللا يف تحجن فيلكدار ةيلك

 اهب ةصاخ ةرجح يف ناحتمالا ىلإ مدقتت نأ اهيلع ناكو .ةيزيلجنالاو ةيناملالا نيتغللا يف زايتما

 اهسفن رليك نيليه تدجو .ًاريخأ .ةبتاكلا ةلآلا ىلع برضلا تملعت دق ةرتفلا كلت يف تناك اهنأل

 نافيلاس ةسنآلا ةدعاسمب .نعمسيو نرصبي تايتف نيب لمعت ديدج نم تناك ثيح ةعماجلا يف

 ةبتاكلا ةلآلا ىلع ناحتمالا قاروأ عبطت تناكف .حاجنب ىلوألا ةيعماجلا ةداهشلا ىلع تلصح

 لب .غارفلا ةايح ايحت نأ أشت ممل :ةعماجلا ترداغو تجرخت امو .لبق نم ةسردملا يف تلعف امك

 امك ظحلا مهفعسي ال نيذلا نايمعلا لجأ نم لمعلل اهتاقاطو اهدوهج لك سيركت ىلع تمزع

 ءستسوشتام ةيالو يف تلكش يتلا نيفوفكملا ةنجل يف ًاوضع تنيع ىتح ناتنس ضمه ملو .اهفعسأ

 لمح ةلواحم .تالاقملاو بتكلا تعضوو .لئاسرلا تبتك دقو ءطق فقوتي مل ًالمع كلذب تأدبو

 كلذ لجأ نمو مهتدعاسمو رصبلا ةمعن نم نيمورحملا كئلواب مامتهالا ىلع نورصبي نيذلا

 ,تارضاحملا يقلت هذه اهتالوج لالخ تناكف .ملاعلا ءاجرأ فلتخم يف ةريثك رافساب تماق

 ميدقت ةيغب .نايمعلا سرادم ةرايزب اهمايق نع ًالضف ةيفحصلا تاءاقللاو ,تاعامتجالا دقعتو

 .ةنكمم ةقيرط يأب ةدعاسمل ا وأ نوعلا

 اهدنع ناكو ءاهبحت يتلا بتكلاب جعي لزنم يف ييرمالا فيرلا يف رليك نليه تشاعو

 .م15174 ماع تيفوت نأ ىلإ نيرئازلا نم ولخي ال اهلزنم داكيو ءرارمتساب اهقفاري بلك

 ل١٠٠ «خيراتلا ق ثادحاأ ةعوسوم

 ك0



 -:باعيتسالاو مهفلا ١-

 ةنطاوم رليك نيليه -أ

 ةيزيلجنا ١-

 ةيناطا -'"

 ةيكيرمأ -"

 ةنس رليك نليه تدلو -ب

 ما

 م

 م0

 رليك نليه تشاع -ج

 ةنس 88 -

 ةنس 1/6 -

 ةنس 10 -

 -:نم يناعت رليك نيليه تناك -ء

 ىمعلا -

 شرطلا -

 .ًاعم شرطلاو ىمعلا -

 يف يهو اهتهاعب رليك نيليه تبيصأ -ه
 ةَسماحلا نس -

 ةثلاثلا نس -

 ةريغص يهو اهتبحص يف ناك -و

 اكعللل



 ةيجنز ةاتف -

 لب اهمسا ةبلك -

 نافيلاس اهتملعمو -

 دحأ اهتبحصب نكي مل -

 ةطساوب ةباتكلاو ةءارقلا تملعت -ز

 اهعباصاب اهسمالت تناك ةزراب فرحا اهولعت نوتركلا نم عطق -

 مشلا ةطساوب تملعت -

 فورحلا قوذتب تملعت -

 :قيرط نع ايفارغجلا تملعت -ح

 لابجلاو نايدولاو راهنالل تامسجم ١-

 ماهلالا قيرط نع ١-

 مالحالا قيرط نع -'؟

 مصلل ايلع ةسردم ىلإ كرويوين ىلإ رليك نليه تبهذ ةنس يأ يف -ط

 ةرشاعلا نس يف -

 ةرشع ةعبارلا نس يف -

 نيرشعلا نس يف -

 فيلكدار ةيلك ناحتما ىلإ تمدقت امدنع اهيف تحجن يتلا تاغللا يه ام -ي

 .ةيناطألا ةغللا -

 .ةيسنرفلا ةغللا -

 .ةيزيلجنالا ةغللا -

 ةينيتاللا ةغللا -

 .ةينانويلا ةغللا -

 اراعذ



 ك1 اهلك +

 ةّيالو يف تلكش يتلا نيفوفكملا ةنجل يف ًاوضع تنيع -ك

 كرويوين -

 اينروفيلاك -

 ستسوشتام -

 ةنس رليك نليه تيفوت -ل

 م6

 م1

 م1

 ىلع ًاليلد رليك نيليه هب تماق يذلا زاجنالا ربتعي -م

 ةدارإلا ةوق-

 ةايحلا عم سأي الو سأيلا عم ةايح ال نا -

 رشبلا نم فّنصلا اذه ضوعي هللا نأ -

 ركذ ام لك -

 ىلع ناحتمالا قاروأ عبطت نأ رليك نيليه تعاطتسا -ن

 . فورحلا اهيف ةزراب قاروأ-

 .ةبتاكلا ةلألا ىلع -

 .بوساحلا ةطساوب -

 يف زايتما ةجرد ىلع تلصح (س)

 ةيزيلجنالاو ةيناطألا نيتغللا -

 ةينيتاللاو ةينانويلا -

 .ةيدنلوهلاو ةيسنرفلا -
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 -:ةيوحن ميهافم -؟

 .ةرسكلا نع ًاضوع ةحتفلاب رجيو نيونتلا هقحلي ال مسا :فرصلا نم عونمملا )١(

 ناك امو .ثينأتلا فلأب متخ امو .تافصو «مالعأ .ةعبرأ فرصلا نم ةعونمم ا ءامسالا (6)

 .عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع

 .فرصلا نم مالعالا عنمت -أ

 .ميهاربا ءانح ءسيراب لثم .ةيمجعأ تناك اذإ )١(

 (ةزمح .ةملك) ًايظفل اهثينأت ناكأ ءاوس ةثنؤم تناك اذإ ()

 .(ىولس .ةمطاف ءءايمل) ًايونعمو ًايظفل مأ (مالحأ ءلالد) ًايونعم ما

 .(ناعمس .ناديز) لثم نونلاو فلألا ةدايز عم (*)

 (زعت .دمحأ , سمش) لعفلاب صاخ نزو ىلع تناك اذإ ()

 (لبه رصضُم ,رفز) لعف نزو ىلع تناك اذإ (0)

 (روع تيب ءتومرضح) :لثم ًايجزم ًابيكرت ةبكرم تناك اذإ (1)

 :فرصلا نم تافصلا عنمتو -ب

 (ءارمح - رمحأ) ءالعف هثنؤم يذلا لعفأ نزو ىلع تناك اذإ -أ

 (شطع - ناشطع) ىلعف هثنؤم يذلا نالعف نزو ىلع تناك اذإ -ب

 (عابر « ثالث) لاعُف وأ .(ىنثم) َلْعَف وأ (رخأ) لعُف نزو ىلع تناك اذإ -ج

 (ءالجن ءءارعش ءىوعد) لثم ثينأتلا فلأب متخ ام فرصلا نم عنميو -ج

 - دجاسم - عجارم -دهاعم) عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع ناك ام ًاضيأ فرصلا نم عنميو -د
 .(ليدانق

 .ةحتفب رجيو بصنيو ةمضب فرصلا نم عونمم لا عفري :فرصلا نم عونمملا بارعا ()

 انامل



 :هفيضأ وأ لاب فرغ اذإ ةراثكي فرفلا خم عوتمالا رعت (4)

 -:ةيوحن تاقيبطت

 :فرصلا نم يلي ام عنم ببس ركذأ )١(

 .نارمع . ناديز - ١

 مركأ ء ديزي ١'-

 سيل ءرحس ١-

 ءافيضب و نان 6

 سارد تيب .ءسار تيب -6

 َةَْمَح - ةلاه -1

 سيول - جروج -6

 ناد دنا ا

 ءايعدا - ىوعد ٠-

 ىبضغ - نابضغ ١١-

 .هيلإ بهذت ام ًارسفم طخ اهتحت يتلا تاملكلا رخاوآ لكشا (0)

 .ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب ينوك ران اي انلقو :ىلاعت لاق -أ

 .نُكْسُمَتَل هومتيأر نئل هللا و :لاقف ناضمر رهش لاله نوسمتلي موق ىلإ يبارعإ رظن -ب

 .ربغا شيع بانذب

 لمارالل ةمصع ىماتيلا عيبر ههجوب مامغلا يقستسي ضيباو -ج

 .نودلخت مكلعل عناصم نوذختتو :ىلاعت لاق -د

 سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلا -ه

 ناعوج وهو نينثا نيب دحأ مكحي الو -و

 نفل



 يدنه ضيبأ لك نم ىضمأ نايدلا ىوق نم ٌةوق قحلا امنا -ز

 اًهْنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح اذإو :ىلاعت لاق -ح

 ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقلو :ىلاعت لاق -ط

 !ءادوس ةبيصم نم اهل اي -ي

 لضف ءادوسلا نبا ىلع ءاضيبلا نبال سيل رذابا اي :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .ةيبرعلا راطقالا لك نم ءابدأو ءارعش ىلع ءاقللا يف تفرعت -ك

 رقس يف مككلس ام ...رقس ام كاردأ امو ءرقس هيلصأس :ىلاعت لاق -ل

 -:لكشلاب هرخآ طبضاو ٍلاخ ناكم لك يف فرصلا نم ًاعونمم ًامسا عض ()

 .ضرألا دجاسم لضفأ......--.. يف مارحلا دجسمل ا ١-

 ............ ةدعب ةفالخلا ىلوتو............. ةيمأ ينب ءافلخ لوأ -؟

 ري تأشناف ةميظع ةيمهأ ميلعتلا ةموكحلا يلوت -

 .......يركسعلا ضرعلا يف دونجلا راس -ع

 -:يلي اميف طخ هتحت امم فرصلا نم ةيلاتلا مالعالا تعنم اذاط (8)

 ًاقلَخو ًاقلُخ هللا لوسر هبشت اهنع هللا يضر ةمطاف تناك -أ

 ةكم يف ةفرشملا ةبعكلا مالسلا امهيلع ليعامساو ميهاربا ينب -ب

 زاّجحلا بونج تومرضح عقت -ج

 .ناضمر رهش يف نوملسملا موصي -ء

 ناَمّْثَع مث يمع مث ,ركبوبأ ةفالخلا ىلوت -ه

 -:يلي اميف طخ اهتحت يتلا تافصلا تعنم اذاط (6)

 ضييبأ ًاصيمقو ءاقرز ةلدب تسبل ١-

 ناير تنأو برشت الو ءناعبش تنأو لكأت ال -

 ضل



 ثالثو ىنثم اوجرخو .داحآ بعلملا ىلإ نوبعاللا لخد -ال

 يلي اميف طخ اهتحت يتلاو ةيلاتلا تاملكلا تفرص اذا -1

 عناصملا ءاشنإب ةموكحلا ىنعت ١-

 ءارضخلا ةاتفلاب تجوزت -؟

 رفصألا مامشلاو .رمحألا خيطبلا ىلإ ترظن -

 .ةيلاعلا اهنذامو ةريثكلا اهدجاسمب سدقلا ترهتشا -؟

 اضنر



 عجارملا

 .خيرشوبا بيذ رهاش.د ٠٠١6. نامع .عيزوتلاو رشنلل ءافص راد :خيراتلا يف ثادحأ ١-

 هللا دبع ميهاربا.د ءايبيل ءسلبارط «نالعالاو عيزوتلاو رشنلل ةماعلا ةأشنملا :ريسفتلا بتكو وحنلا -؟

 7,ج 21ج .ةديفر

 .راطيبلا بيهو دادعإ :ةراتخملا ةيبدألا صوصنلا ٠١-

 .رشع يناثلاو رشع يداحلاو رشاعلا «ةيسردملا بتكلاو جهانملا ةرادإ :ةيبرعلا ةغللا دعاوق -ع

 .نيمأ ىفطصمو مراجلا يلع ,ةيوناثلا سرادملل ةيبرعلا ةغللا دعاوق يف حضاولا وحنلا -

 ماشه نبا .بهذلا روذش -1

 .ينومشألل :ينومشالا حرش -ا/

 .كلام نبا ةيفلأ يف كلاسملا حضوا -8

 -رشنلل يوالدجم راد .كيودلا يمهف دمحم .سدع ميحرلادبع دمحمو ةيبرعلا ةغللا دعاوق -9

 .عيزوتلاو

 .شبق دمحأ «نانبل «توريب ليجلا راد .بارعالاو فرصلاو وحنلا يف لماكلا ٠-

 ١- .دباع يلع يمسر.د ءنامع :عيزوتلاو رشنلل ريرج راد ءيبرعلا وحنلا ةحرسم ج١١

 .؟"ج .دباع يلع يمسر.د ,نامع :عيزوتلاو رشنلل ريرج راد ءيبرعلا وحنلا ةحرسم ١١-

 ضن



 .هريامع ليعامسا نانح .هريامع ليعامسا.د.أ «ةيبرعلا ةغللا تاراهم - 11

 .ةروصنملاب نامالا ءناحرس نيسح ء.ةيوحنلا تاودألا سوماق ١-
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